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Varastotuotannon keskeinen osa on keräystyö, joka edustaa joissain tapauksissa jopa 50 % 

logistiikan kustannuksista. Jo pienelläkin tehostamisella päästään huomattaviin säästöihin. 

Keräystyö on kuitenkin yksinkertaisesta perusajatuksesta huolimatta usein monimutkaisen 

prosessin osa, joka on vahvasti riippuvainen tietojärjestelmistä ja toimintamalleista. 

Tässä diplomityössä rakennetaan kaupan alan logistiikkapalvelujen tuottajalle simulaatio-

ohjelmisto, jolla on mahdollista tutkia tietojärjestelmän tiettyjen parametrien ja varaston 

layoutin ja artikkelinsijoittelun vaikutuksia keräystyöhön. Työssä tarkastellaan myös tilaa-

jayrityksen varaston uudelleen organisoinnin yhteydessä tehtyjen simulaatioiden tuloksia ja 

verrataan niitä käytännön toteutuneeseen tilanteeseen. 

Varaston uudelleen organisoinnin yhteydessä tehdyt simulaatiot osoittavat, että simulaatio-

ohjelmistolla voidaan simuloida tilaajayrityksen varaston keräyseriä ja -lenkkejä kohtalai-

sen tarkasti, kun varaston artikkeleja siirretään keräysalueelta toiselle. Simulaattorilla oli 

mahdollista arvioida keräyserien tunnuslukujen muutosta ja keräysmatkojen muutoksia. 

Työn tilaajayrityksessä tehtiin simulaation tuottamien keräyserän rakenteiden ja suorittei-

den muutosten pohjalta päätös kahden eri artikkelisijoittelu vaihtoehdon välillä. Muutoksen 

jälkeen mitatut tulokset osoittautuivat keräysaluekohtaisesti hyvin samansuuntaisiksi, kuin 

simulaattorin tuottamat tulokset.  
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Order picking is a central part of warehousing, which can, in some cases, represent even 50 

% of the total costs of logistics. Even with a small increase in efficiency, a significant cost 

savings can be achieved. Despite the simple basic idea behind order picking, it is often a 

part of complicated process, which is heavily dependent of the used information technolo-

gy and practices.  

A simulator is built, in this thesis, for a Finnish provider of logistics services. The simula-

tor makes it possible to inspect the impacts of certain parameters in the IT systems and 

warehouse layout to the actual order picking. An example case is also studied, where 

warehouse reorganization is first simulated and then the results are compared to the situa-

tion after the actual reorganization. 

Simulations, done in connection with warehouse reorganization, demonstrate that the simu-

lation software can be used to simulate the company’s picking batches and rounds with a 

modest accuracy, when products are reorganized from picking area to another. It was poss-

ible to approximate the change of characteristics and picking distances for picking batches. 

A decision between two warehouse product placement options was made in the company. 

The decision was based on the results from the simulation. After the reorganization the ac-

tual changes were measured and the results were remarkably similar than the results of the 

simulation  
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

BW Business Warehouse, SAP-järjestelmän tietovarasto 

DES Discrete Event Simulation, simulaatio tilakoneella, jonka tilat kehitty-

vät ajan myötä 

ERP Enterprice resource planing, toiminnanohjaus 

HORECA Hotels, Restaurants & Catering, ruokaa valmistavat asiakkaat 

K-ERÄ Keräyserä 

K-LENKKI Keräyslenkki 

ME Myyntierä 

RLK Rullakko 

SAP R/3 SAP AG:n tuottama ERP-järjestelmä  

SCM Suply Chain Management, toimitusketjun hallinta 

SK Suurkeittio, ks. Horeca 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Varastot ovat tärkeä osa nykypäivän arvoketjua. Varastolla on erityisen tärkeä rooli tuot-

teiden joustavana puskurina kysynnän, kausivaihtelun, tuotanto- tai tuontierien mukaan, 

kompaktien asiakastoimitusten luonnissa ja lisäarvon tuottamisessa, kuten pakkaaminen, 

hinnoittelu tai tarroittaminen. Päivittäistavarakaupan kilpailutilanne edellyttää jatkuvaa ke-

hittymistä jakeluverkon toiminnassa ja suunnittelussa, joka taas vastaavasti luo varastoille 

tarpeen kehittyä. [1] 

Varastotuotannossa on viime vuosina siirrytty lisäarvon tuottamisperiaatteeseen. Nykypäi-

vänä varastolta vaaditaan asiakaspalvelulähtöisyyttä. Tuotteet tulee olla pakattuna mahdol-

lisimman tehokasta kuljetusta varten, asiakkaan tulee saada tuotteet loogisessa järjestyk-

sessä ja käsittelyajat lyhenevät jatkuvasti. Kuitenkin hyvin kriittisenä tekijänä edelleen va-

rastoissa on luonnollisesti kustannustehokkuus. Keskeinen ongelma onkin, että miten saa-

vuttaa aikaisempaa parempi kustannustehokkuus ja samalla tyydyttää kasvavat asiakasvaa-

timukset? 

Ongelmaa voidaan lähteä ratkomaan useista eri näkökulmista: toimintamallien tehostami-

nen, automatisointi, tietojärjestelmien kehittäminen tai suunnittelun tehostaminen. Tässä 

työssä keskitytään keräystyön simulointiin, jota voidaan pitää suunnittelun tehostamisena. 

Työssä esitetty simulaattori ei ratkaise koko ongelmaa, tai edes kovin suurta osaa siitä, 

mutta toisaalta ongelman laajuuden huomioiden lienee mahdotonta löytää yleislääkettä jo-

ka auttaisi kaikilla ongelman osa-alueilla. Yleisesti keräystyön arvioidaan edustavan n. 50 

% varastotyön kustannuksista [2], jolloin jo pienelläkin tehostamisella voidaan tässä saada 

merkittäviä kustannussäästöjä. Lisäksi simuloinneilla on mahdollista myös kehittää kus-

tannussäästöjen ohella mahdollisesti myöhemmin myös asiakaspalvelunäkökulmaa. Esi-

merkiksi keräyserien rakenne vastaanottavan asiakkaan näkökulmasta voisi olla tutkimisen 

arvoinen aihe. 

Kohdeyrityksellä on ollut aikaisemminkin käytössä keräystyön simulaattori, joka on aikoi-

naan tehty itse yrityksessä. Simulaattoria ei kuitenkaan ole käytetty useaan vuoteen, sillä se 

koetaan liian raskaaksi ja hankalaksi käyttää. Suurin este käytölle lienee simulaattorin vaa-

timien parametrien määrä ja sen päivitettävyys. Ohjelmistoon syötetään keräystasojen kor-
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keudet, leveydet, tuotteiden ominaisuudet, jne. Kohdeyrityksellä on keskusvarastossaan n. 

7000 aktiivikeräyspaikkaa ja nimikkeitä kaikissa varastoissa n. 13 000. Tällaisen tietokan-

nan ylläpitäminen simulointia varten on varsin työlästä. Näin ollen yrityksessä päädyttiin 

rakentamaan uusi simulaattori, joka toimii karkeammalla tasolla, mutta huomioi kuitenkin 

riittävässä määrin keräystyönlainalaisuudet, sekä nykyiset tuotantojärjestelmän ominaisuu-

det. 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Tässä työssä kehitetään simulaatio-ohjelmisto suomalaisen logistiikkapalvelujen tuottajan 

varastotuotannon simulointiin. Tavoitteena on rakentaa ohjelmisto, joka kykenee asiakkai-

den usean päivän varastotuotetilauksista muodostamaan varastotuotantoa ohjaavat siirtoti-

laukset, keräyserät ja keräyslenkit, sekä näille keskeisimmät tunnusluvut. Ohjelmiston tu-

lee huomioida tuotantojärjestelmän keskeisimmät varastotuotantoa ohjaavat parametrit. 

Ohjelmiston käytettävyyden kannalta simulaation keston halutaan olevan maksimissaan 

noin vuorokauden luokkaa. 

Ohjelmisto rakennetaan kahdessa osassa: tilauskäsittelyn simulointi ja varastotuotannon 

simulointi. Työssä esitellään ensin tilauskäsittelyn simulointi ja tämän jälkeen keskitytään 

varastotuotannon simulointiin. 

Tilauskäsittelyn simulointi perustuu asiakkaiden tuotekohtaisiin tilauksiin (voivat olla to-

dellista tai kuviteltua kysyntää). Simulaatiossa jäljitellään varsinaisen tuotantojärjestelmän 

tapaa käsitellä tilaukset ja muodostaa niistä toimeksiannot varastotuotannolle (siirtotilauk-

set ja keräyserät). Näin tilauskäsittelyllä muodostetaan varastotuotannon simulaatiolle tiet-

ty skenaario, joka sisältää varaston sisäiset siirtotilaukset ja ne yhdistävät keräyserät. Tilaa-

jayrityksen tietojärjestelmiä esitellään vain siinä määrin, kuin on tarpeen, jotta lukijalle 

muodostuu käsitys niiden vaikutuksesta keräystyöhön. 

Varastotuotannon simulointi perustuu edellä esitellyn tilauskäsittelyn luomaan skenaa-

rioon. Simulaatiossa jäljitellään varastotuotannon tuotannonohjausjärjestelmän tapaa ohjata 

keräystyötä. Simulaatiossa huomioidaan useita erilaisia rajoitteita, kuten keräysalustan ti-

lavuus ja painorajat, keräyskoneen alustakapasiteetti, keräystehtävien yhdistelysäännöt, 

keräyskäytävien ja keräysosoitteiden sijainnit, ajosuunnat, lähetysovien sijainnit ja välikäy-

tävät. Lopputuloksena saadaan jokaiselle keräyslenkille ajomatka, ajoaika ja käsittelyaika, 

sekä keräyserille suoritteet. 
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Työssä rajoitutaan tarkastelemaan varastotuotannosta vain keräystyön simulointia. Näin 

ollen simulaation kohteena ovat varastotoimitukset. Tehdas-, terminaali-, tai noutotoimi-

tuksia ei työssä tarkastella. Varastotoimitukset kohdistuvat yrityksen omissa varastoissa 

oleviin tuotteisiin, joten tuotevalikoima on rajattu vain omiin varastotuotteisiin.  

Keräystyöllä tarkoitetaan jatkossa tässä työssä varaston tilauskeräilyä. Saapuvien toimitus-

ten käsittely on rajattu työn ulkopuolelle. Keräystyön tukitoimintoja kuten keräyspaikkojen 

täydennys, reservivarastointi tai tavaran vastaanotto ei käsitellä tässä työssä. Työssä olete-

taan että tukitoiminnot toimivat optimaalisesti kokoajan. Tuotantojärjestelmässä tapahtuva 

eräajojen ketjutus ja rytmitys on suljettu myös tämän työn ulkopuolelle, koska sen simu-

loiminen olisi erittäin haastavaa ja toisaalta simulointitulosten riippuvuus tästä parametrista 

tekisi vaikeaksi arvioida muiden parametrien vaikutuksia varastotuotannolle. Varastotuo-

tannon, artikkelisijoittelun ja keräystyön teorioita ja käsitteitä käsitellään vain niiltä osin, 

kun se on tarpeen simuloinnin periaatteiden ymmärtämiseksi. Simulaatio-ohjelmistoa kehi-

tetään tilaajayrityksessä sitä mukaa, kun tuotantojärjestelmiin tuodaan uusia ominaisuuk-

sia. Tämä työ käsittelee kuitenkin vain simulaatio-ohjelmiston ensimmäistä käyttöönotet-

tua versiota ja sen piirteitä. 

1.3 Työn rakenne 

Kappaleessa yksi esitellään tämän työn taustat, tavoitteet ja rajaukset sekä rakenne johdan-

tona. Kappaleessa kaksi käsitellään aikaisempia vastaavia ja aiheeseen liittyviä tutkimuk-

sia, sekä mainitaan muutama laajempi kirjallisuuskatsaus, jota lukija voi tarpeen mukaan 

hyödyntää aiheeseen perehtyessään. Kappaleessa kolme esitellään yrityksen varastoissa 

suoritettava käytännön keräystyö tarpeellisin osin. Kappaleessa neljä perehdytään yrityk-

sen varastotuotantoon, tietojärjestelmien näkökulmasta. Kappaleessa viisi esitellään tässä 

työssä rakennetut ohjelmistot. Kappaleessa kuusi esitellään erään varastomuutoksen yhtey-

dessä saadut kokemukset ja tulokset ohjelmistojen käytöstä. Kirjoittaja esittää omat johto-

päätöksensä simulaatiosta ja sen toimivuudesta kappaleessa seitsemän. 

6 



 
 

2 VARASTOTUOTANNON TEHOSTAMINEN 

Gu, Goetschalckx ja McGinnis [1] ovat tehneet vuonna 2006 kattavan kuvauksen varaston 

operatiivisen toiminnan kehityksestä ja ongelmatyypeistä ja niille ehdotetuista ratkaisuista. 

Työ on jaettu varaston perustoiminnallisuuksien, kuten vastaanotto, varastointi, tilauskerä-

ys ja lähettäminen, mukaan omiin osioihin. Jokaisen osion lopussa he esittävät yhteenve-

don eri ongelmiin kehitettyjen ratkaisujen kirjallisuudesta. Työ toimii hyvänä johdantona 

aiheeseen ja antaa lukijalle hyvän käsityksen viime aikojen tutkimustyöstä varastotuotan-

non kehittämiseksi. Toisen kattavan kirjallisuuskatsauksen varastojen suunnitteluun ja ope-

ratiivisen toiminnan kehittämiseen ovat tehneet de Koster, Le-Duc ja Roodbergen vuonna 

2007 [3]. Työssään he keskittyvät varaston layoutin ja keräystyön suunnittelun ongelmien 

ratkaisuun. Mielenkiintoiseksi heidän työn tekee se, että vaikka keräystyön eri osa-alueita 

on tutkittu laajastikin, on harvemmin yhdistetty keräystyön suunnittelua ja varaston 

layoutin suunnittelua yhteen. 

Hwang ja Cho [4] tutkivat keräystyön suorituskyvyn mallintamista matemaattisesti ja ver-

tailivat sitä simulointituloksiin AutoMod-sovelluksella. Heidän tavoitteenaan oli minimoi-

da kustannukset minimoimalla yhtäaikaisesti tarvittavien kerääjien määrää, ja varaston 

käyttöastetta. Tutkimuksessa käytettiin parametrisoitavaa sattumanvaraista tilausjakaumaa 

tuotteille. Tuloksena saatu keräystyön suorituskyvyn matemaattinen malli tuotti hieman 

optimistisempia tuloksia, kuin simulaatio. Tutkimuksessa ei kuitenkaan sovellettu mallia 

mihinkään käytännön ratkaisuun ja tämän työn osalta on vaikea arvioida matemaattisen 

mallin todenmukaisuutta käytännössä. 

Gagliardi, Renaud ja Ruiz [5] kehittivät simulaatio-ohjelmiston varaston keräyspaikkojen 

täydentämisen mallintamiseen. Heidän tavoitteenaan oli minimoida keräyspuutteet. On-

gelman ratkaisemiseksi kehitettiin neljä keräyspaikan täydennysstrategiaa, joita tutkittiin 

simulaattorilla. Simulaatio perustui diskreettiin tapahtuma simulointiin (DES, Discrete 

Event Simulation) [6], jossa simuloitava kohde esitetään tilakoneena, jonka tilat kehittyvät 

ajan myötä. Yksinkertaistettuna heidän simulaattorissaan oli kolme komponenttia: tieto-

kanta, lista tapahtumista ja simulaatiokello. Tietokanta sisälsi tilaukset ja simulaattorin ase-

tukset. Tapahtumalista piti sisällään tilakoneen kullakin simulaation ajanhetkellä jonossa 

olevat tapahtumat. Simulaation kello piti huolta, että tapahtumat suoritetaan aikajärjestyk-

sessä. Simulaatiossa käytettiin aineistona toteutunutta historiatietoa, kuten myös tässä työs-

sä rakennettavassa simulaattorissa. Gagliardin simulaatiossa oli kuitenkin vain yksi kerääjä 
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ja yksi täydennystrukki ja keräystehtävät suoritettiin yksi kerrallaan. Alustavat simulaa-

tiotulokset historiatiedoilla osoittivat yhden mallinnetuista täydennysstrategioista muita 

paremmaksi. Tulokset perustuivat kuitenkin melko suppeisiin aineistoihin, joten kirjoitta-

jilla on tarkoituksena myös laajempien simulointien ajaminen. 

Pan ja Shih [7] tutkivat monen kerääjän keräysvaraston ruuhkautumista. Heidän tutkimuk-

sensa osoittaa, että perinteisten keräysmatkojen ja yksittäisen kerääjän toimintaan perustu-

vat simulaatiot saattavat kuvata varaston toimintaa optimaalisessa tilanteessa. Todellisuu-

dessa kuitenkin varastossa liikkuu yleensä useita kerääjiä, jolloin ruuhkautumisen vuoksi 

esimerkiksi keräysmatkat eivät yksinään ole riittävä suorituskyvyn mittari. He kehittivät 

suorituskyvyn arviointimallin, jota tutkielmassa testattiin simuloinnilla ja kahdella yleisellä 

artikkelinsijoittelumenetelmällä. Tutkielmassa käytetty varasto oli suorakaiteen muotoinen. 

Varaston käytävät olivat yksisuuntaisia, siten että suunta vaihtuu joka toisella käytävällä 

(kuten myös tämän työn simuloitavassa varastossa). Tutkimuskohteena oli varastonsuori-

tuskyky, huomioiden keräysmatka, -aika ja käytävien ruuhkautuminen. Erona tämän työn 

varastoon on keräyskäytävän leveys, joka artikkelissa tutkitussa varastossa oli niin kapea, 

että kerrallaan käytävään mahtui vain yksi kerääjä. Keräys oli järjestetty siten, että keräys-

käytävälle meni vain yksi kerääjä kerrallaan ja seuraava kerääjä odotti käytävän ulkopuo-

lella sen aikaa, kunnes käytävä vapautui. Tällaisessa varastoratkaisussa ruuhkautuminen 

aiheuttaa huomattavia ongelmia. Tässä työssä käsitellyssä varastoratkaisussa käytävien le-

veys sallii kerääjien ohittaa toisiaan käytävällä. Ruuhkaa syntyy tällöin vain, jos kaksi ke-

rääjää sattuu yhtä aikaa samalle keräyspaikalle tai jos käytävälle kohdistuu niin paljon ky-

syntää, etteivät kerääjät mahdu sinne yhtä aikaa. 

Hsu C-M., Chen K-Y. & Chen  M-C. [8] ehdottivat keräyserien muodostamiseen geneettis-

ten algoritmien käyttöä ja näin varaston toiminnan optimointia. Varaston artikkelien sijoit-

telun ohessa toinen oleellisesti varaston tehokkuuteen vaikuttava tekijä on tilausten yhdis-

tely keräyseriksi [9]. Ongelma on NP-täydellinen ja sen ratkaisuun on esitetty vain rajalli-

nen määrä ratkaisuja. Useissa esitetyissä ratkaisumalleissa on myös käytännölle vieraita 

rajoitteita, kuten rajoittuminen yhteen kerääjään tai kerääminen yksi tilaus kerrallaan. Van 

den Berg [10] kirjoitti kirjallisuuskatsauksen näistä. Geneettisiä algoritmeja on sovellettu 

onnistuneesti useisiin vaikeisiin reaalimaailman ongelmiin [11, 12, 13]. Geneettisen algo-

ritmin etuna perinteisiin heuristiikkoihin on, ettei sen tarvitse tuntea optimoitavaa ongel-

maa tai sen ominaisuuksia. Näin ollen ongelmaa varten kehitetyllä algoritmilla voidaan 

optimoida erimuotoisia varastoja ja/tai erilaisia tapauskohtaisia rajoitteita. Esitetty geneet-
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tinen algoritmi ei pyri löytämään optimaalista ratkaisua, vaan NP-täydellisen ongelman 

ollessa kyseessä tyydytään hakemaan lähes optimaalista ratkaisua. Tutkielmassa tutkitaan 

kehitetyn algoritmin suoriutumista keskisuurien ja suurien varastojen toiminnassa. Algo-

ritmia verrattiin Gibson & Sharpin menetelmään [14] ja perinteiseen first-come first-

served-menetelmään. Kehitetty geneettinen algoritmi oli selkeästi parempi, kuin kumpi-

kaan edellä mainituista. Tässä diplomityössä esitetty simulointi ei sinänsä ota kantaa miten 

keräyserät on muodostettu, mutta jatkokehityksen kannalta geneettisen algoritmin lisäämi-

nen keräyserien muodostukseen ennen simulointia antaisi todennäköisesti parempia tulok-

sia. 
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3 KERÄYSTYÖ 

3.1 Keräysprosessi 

Yksi varastotuotannon keskeisimpiä työkokonaisuuksia on keräystyö (jopa 50 % varasto-

tuotannon työmäärästä [2]). Tässä työssä keräystyöllä tarkoitetaan manuaalista ihmisen 

suorittamaa keräystyötä, jossa kerääjä liikkuu varastossa keräyskoneella ja kerää yhden tai 

useamman asiakkaan tilaukset kerralla keräysalustoille, ja toimittaa kerätyt yksiköt lähe-

tysalueelle. Keräystyöhön liittyy myös keräyspaikkojen täydentäminen, mutta tässä työssä 

rajaudutaan tarkastelemaan puhtaasti keräystyötä ja oletetaan, että keräyspaikoissa on aina 

kerättävää. 

Keräystyössä kerätään keräyslenkkejä. Keräyslenkki voi koostua yhdestä tai useammasta 

keräyserästä. Keräyslenkki alkaa keräysalustapaikalta, joita keräysalueella on yleensä yksi 

tai kaksi. Keräysalustapaikalla kerääjä lastaa keräyskoneeseen tarvittavan määrän keräys-

alustoja. Seuraavaksi kerääjä siirtyy hyllystöön ja aloittaa keräämisen. Kerääminen voi ta-

pahtua tietojärjestelmän ohjaamana, jolloin käytössä on jonkinlainen päätelaite, joka kertoo 

kerääjälle mitä tuotteita keräysalustoille tulee kerätä, tai kerääminen voi tapahtua ns. eti-

kettikeräilynä. Etikettikeräilyssä kerääjälle on työnjaon toimesta tulostettu keräyslenkin 

tuotteet tarranauhalle, jossa on jokaista kerättävää tuotetta kohti tarra, joka kertoo tuotteen 

sijainnin varastossa, tarvittavien myyntierien määrän, sekä tilaajan. Kerätessään kerääjä 

kiinnittää etiketit keräämiinsä tuotteisiin. Kun kerääjä on kerännyt kaikki keräyslenkin 

tuotteet keräysalustoille, hän siirtyy lähetysalueelle ja valmistelee keräysalustat kuljetuk-

seen. Lopuksi hän toimittaa keräysalustat kunkin asiakkaan lähetysovialueelle ja palaa ta-

kaisin keräysalustapaikalle. 

Kerääjät toimivat kukin omalla keräysalueellaan ja keräyslenkit ja erät kohdistuvat aina 

vain yhteen keräysalueeseen. Keräystyö hyllystössä etenee ensimmäiseltä keräyskäytävältä 

viimeiselle. Keräyslenkissä ei välttämättä ole tuotteita joka käytävälle, jolloin käytävien 

välillä voidaan siirtyä välikäytäviä pitkin. Keräyskäytävät ovat yksisuuntaisia ja niiden 

suunta vaihtelee vuorotelleen. Keräyslistalla tuotteet on lajiteltu keräysosoitteen mukaan, 

joten keräysjärjestys on ennalta määritelty.  Koska käytävät ovat yksisuuntaisia, on kerää-

jän kulkema matka laskettavissa keräysosoitteiden perusteella ja hyllystön asettelun perus-

teella. 
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3.2 Käsitteet 

Tässä kappaleessa esitetään työssä käytetyt käsitteet ja niiden kuvaukset. Kappaleen tarkoi-

tuksena on selventää käytettyjä käsitteitä, jotka saattavat, varsinkin teollisuudessa, tarkoit-

taa eri asioita eri asiayhteyksissä. 

Kerääjä – keräystyötä tekevä henkilö, joka liikkuu joko keräyskoneella tai jalkaisin varas-

tossa. Kerääjän tehtäviin kuuluu keräysalustojen lastaus keräyskoneeseen, tuotteiden kerä-

ys keräysalustoille, valmiiden keräysalustojen muovittaminen kutistemuovilla sekä keräys-

alustojen toimittaminen lähetysalueille. 

Keräyskone – akuilla tai nestekaasulla liikkuva trukki, jossa on yleensä pitkä haarukka, 

johon mahtuu kaksi tai kolme lavaa tai rullakkoa. Trukissa ei yleensä ole varsinaista mas-

toa, vaan haarukka nousee vain kymmeniä senttejä. 

Keräysalusta (yleisemmin alusta) – laatikko, lava tai rullakko. Varaston tyypistä ja kerät-

tävien tuotteiden ominaisuudesta riippuen käytetään sopivaa alustaa. Laatikkoa käytetään 

mm. tupakan keräyksessä. Normaalissa elintarvikekeräyksessä käytetään lavoja tai rulla-

koita. Tilaajayritys käyttää pääasiassa keräysalustana rullakoita. 

Rullakko – pyörillä liikkuva metallikehikko, joka on auki yhdeltä tai kahdelta sivulta. Rul-

lakoita käytetään keräysalustoina. Rullakossa voidaan käyttää usein myös välitasoja, joilla 

rullakko voidaan jakaa useampaan osaan. Rullakot ovat kierrätettäviä ja Suomessa suu-

rimmilla logistiikkaoperaattoreilla on omat rullakkopoolit. 

Siirtotilaus – asiakkaan tilauksesta muodostettu varaston osaan kohdistuva tosite, joka 

määrittelee mitä tuotteita ja kuinka paljona asiakas on tilannut. Siirtotilaus on asiakas, va-

rasto ja varastotyyppi-kohtainen. Asiakkaan tilaus pilkkoutuu yleensä useaan siirtotilauk-

seen, sillä tuotteet on usein sijoitettu eri varastoihin ja varaston osiin. Siirtotilaus ja sen 

muodostaminen on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.4.3. 

Keräyserä – tietojärjestelmän muodostama nippu siirtotilauksia, jotka kerätään samalla 

kertaa saman kerääjän toimesta. Keräyseriä on erityyppisiä (katso lajitteluaste jäljempänä). 

Keräyserä ja sen muodostaminen on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.4.4. 
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Keräyslenkki – manuaalisesti tai tietojärjestelmällä muodostettu nippu keräyseriä, jotka 

kerätään samalla kertaa, saman kerääjän toimesta. Keräyslenkki ja sen muodostaminen on 

kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.4.5. 

Lajitteluaste – keräyserän tyyppi. Lajitteluasteita on tilaajayrityksessä käytössä viisi: asia-

kaskohtainen keräys (A), reittiaikataulukohtainen keräys (R), sekakeräys (S), täyslavakerä-

ys (L) sekä puutekeräys (P). Näistä ensimmäinen tarkoittaa keräyserää, johon on niputettu 

vain saman asiakkaan siirtotilauksia ja näin keräyserästä muodostuu valmis asiakaskohtai-

nen keräysalusta. Seuraavalla tarkoitetaan keräyserää, johon on yhdistetty samassa kuor-

massa (lähtevät samalta ovelta) olevien asiakkaiden siirtotilauksia. R-tyypin keräyserästä 

muodostuu tietylle ovelle toimitettava keräysalusta, joka käsitellään lähetysalueen henki-

löstön toimesta vielä asiakaskohtaisiksi alustoiksi. S-tyypin keräyserät koostuvat eri asiak-

kaiden niputetuista siirtotilauksista. Sekakeräysalustat toimitetaan lähetysalueella tähän 

erityisesti varatulle sekalähetysalueelle, josta lähetysalueen henkilöstö käsittelee tuotteet 

eteenpäin oikeille oville ja asiakasalustoille. L-tyypin keräyserät ovat trukkitehtäviä, joissa 

keräysalueelle siirretään kokonainen lava asiakkaalle. P-tyypin keräyserät syntyvät nor-

maalin keräyksen ohessa, kun tuotetta ei ole saatavilla kerättäessä. Tällöin muodostetaan 

puutekeräyserä, jolla kerätään jo kerätystä keräyserästä puuttuneet tuotteet. Tässä työssä ei 

tarkastella puutekeräyseriä, sillä keräyspaikkojen oletetaan omaavan aina kerättävää tuotet-

ta. Keräyserän lajitteluaste määräytyy keräyserää muodostettaessa. Lajitteluasteen määräy-

tymistä on käsitelty tarkemmin kappaleessa 4.4.4. 

Keräyspaikka – lavapaikka kuormahyllystössä, josta kerääminen keräysalustalle tapahtuu. 

Keräyspaikka sisältää yhtä tuotetta yhden lavan. Pienempiä ja hitaasti kiertäviä tuotteita 

voidaan varastoida myös pientavarahyllyissä. Keräyspaikkoja on yleensä useassa tasossa. 

Myyntierä (Me) – pienin varastossa kerättävä tuote-erä. Myyntierä sisältää usein useita 

kuluttajapakkauksia. Varaston näkökulmasta myyntierä on pienin asiakkaalle toimitettava 

eräkoko. 

Varastotyyppi – keräysalueen osa (kuva 1). Varastotyypeillä voidaan tuotteita jaotella nii-

den ominaisuuksien tai esimerkiksi menekin mukaan (esimerkiksi ABC-analyysi [15]). Jo-

kainen varaston tuote on sijoitettu vain yhteen varastotyyppiin. Varastotyypit on määritelty 

kiinteästi.  
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Keräysalue – varaston alue (kuva 1). Keräysalueella tarkoitetaan tilaajayrityksessä varas-

ton aluetta, jossa on samantyyppisiä tuotteita. Keräysalueet on määritelty kiinteästi. Kerä-

ystehtävä kohdistuu vain yhteen keräysalueeseen. Tilaajayrityksessä henkilöstö ja kalusto 

on sidottu kiinteästi varastotyyppiin. 

Lähetysalue – varaston osa, johon kerätyt alustat toimitetaan. Lähetysalue on yleensä va-

paata tilaa, jossa ei ole hyllystöjä. Keräysalustojen järjestely kuormiksi suoritetaan lähetys-

alueella. Tilaajayrityksessä lähetysalueella on oma henkilöstö, kerääjät vain toimittavat ke-

rätyt alustat alueelle. Lähetysalueesta käytetään joskus myös nimitystä ovialue, sillä lähe-

tysalue koostuu lähetysovista. 

Lähetyspaikka, terminaali – tavarankäsittelyyn tarkoitettu tila, jossa tavarat valmistellaan 

kuljetettavaksi. Tässä yhteydessä lähetyspaikalla tarkoitetaan terminaalia, josta tapahtuu 

lastaus jakeluautoon, joka kuljettaa tuotteet asiakkaalle. Tuotteet saapuvat terminaaliin jo-

ko samassa kiinteistössä olevasta varastosta (tällöin kyseessä varaston oma lähetysalue), 

toisesta varastosta (runkotoimitus) tai tavarantoimittajalta (terminaalitoimitus). 

HoReCa – lyhenne sanoista hotels, restaurants and catering. Asiakasryhmä, johon kuulu-

vat suurkeittiöt ja ravintolat. Yleisesti käsitteellä viitataan sellaisiin asiakkaisiin, jotka val-

mistavat ruokaa. Varastossa tämä näkyy tämän asiakasryhmän tuotteina, joilla voi olla eri-

koisvaatimuksia, kuten erikoisen painavat tuotteet, sekä asiakasten tilausten suurena vaih-

teluna. 

Aika-arvo – yrityksessä käytössä oleva palkitsemisjärjestelmään liittyvä tietyn työsuorit-

teen tekemiseen kuluva aika keskimäärin minuutteina. Aika-arvot muodostavat matriisin, 

jolla voidaan laskea keräyserille annettu aika. 

Annettu aika – oletus- tai keskiarvoaika, joka kuluu tietyn keräyserän käsittelyyn. Annettu 

aika saadaan kertomalla keräyserän aika-arvot keräyserän suoritteilla. Annettu aika laske-

taan jokaiselle keräyserälle ja sitä verrataan toteutuneeseen keräysaikaan.  
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4 VARASTOTUOTANTO TILAAJAYRITYKSESSÄ 

4.1 Johdanto 

Tilaajayritys käyttää logistiikan toiminnoissa toimitusketjunhallintajärjestelmänä (SCM, 

Supply Chain Management) SAP ERP R/3:sta. Järjestelmällä hoidetaan tuotetilausten ko-

koaminen ja varastotuotannon ohjaus. Lisäksi järjestelmällä hoidetaan lukuisa joukko mui-

ta toiminnallisuuksia, kuten saldon hallinta, koontiostot, varaston inventoinnit, jne. Näihin 

toimintoihin ei kuitenkaan tässä työssä ole tarpeellista syventyä. 

4.2 Keräysvaraston rakenne 

Keräysvarasto koostuu keräysalueista, jotka koostuvat varastotyypeistä (kuva 1). Varasto 

kuvaa fyysistä rakennusta, jossa tuotteet varastoidaan. Keräysalue kuvaa sellaista osaa va-

rastossa, josta keräyslenkillä kerätään tuotteita samalle keräysalustalle. Varastotyypillä ra-

jataan keräysalueet pienempiin osiin. Varastotyyppi määräytyy tuotteen kiertonopeuden, 

varastointiolosuhteen ja varastokäsiteltävyyden mukaan. Varastotyyppejä voivat olla esi-

merkkisi: kodin tarvike, käyttötavara, teollinen tuote, teollinen tuoretuote tai pientarvik-

keet. 

VARASTO

KERÄYSALUE A KERÄYSALUE B

VARASTOTYYPPI A VARASTOTYYPPI B VARASTOTYYPPI C

 
Kuva 1. Keräysvaraston rakenne. 

4.3 Keräyslenkin rakenne 

Tilaajayrityksessä keräyslenkki muodostetaan toiminnanohjausjärjestelmään (ERP, Enter-

price Resource Planing) yhteydessä olevalla keräystyötä ohjaavalla tietojärjestelmällä. Tie-

tojärjestelmässä keräyslenkki rakentuu keräyseristä, jotka muodostuvat siirtotilauksista 

(kuva 2). Siirtotilaukset sisältävät varsinaiset keräystehtävät, joissa on määritelty kerättä-
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ville tuotteille lähdevarastopaikat, kohdeovet lähetysalueilla ja kerättävät myyntierämäärät. 

Keräyserien yhdistelylle on olemassa omat säännöt. 

Keräyslenkki

Keräyserä A Keräyserä B

Siirtotilaus A

Siirtotilaus B

Siirtotilaus D

Siirtotilaus C

Tuote A: X kpl, varastopaikasta Y, ovelle Z

Tuote B: X kpl, varastopaikasta Y, ovelle Z

 
Kuva 2. Keräyslenkin rakenne. 

4.4 Tilauksesta keräyslenkkiin 

Tässä kappaleessa esitetään vaiheet, jotka käydään läpi, kun asiakkaan tilauksesta muodos-

tetaan keräyslenkit. 

Myyntitilausten syntymistä seuraavat vaiheet (kuva 3) suoritetaan ajastettuina eräajoina 

keräyslenkkien muodostamiseen asti. Eräajoilla on myös keskinäisiä riippuvuuksia. Esi-

merkiksi siirtotilaukset luova eräajo voi alkaa vasta toimitukset luovan eräajon jälkeen.  

Eräajo:
Toimitusten 

luonti
ToimitusMyynti-

tilaus
Eräajo:

Siirtotilausten 
luonti

Siirtotilaus
Eräajo:

Keräyserien 
luonti

Keräyserä
Työjako:

Keräyslenk-
kien luonti

Keräyslenkki

 
Kuva 3. Vaiheet tilauksesta keräyslenkkiin toiminnanohjausjärjestelmässä. 

Eräajoille on määritelty poimintaehdot, joilla valitaan edellisestä vaiheesta saatu käsiteltä-

vä materiaali. Tyypillisesti kaikkien vaiheiden eräajoja suoritetaan useita rinnakkain eri 

poimintaehdoilla. Esimerkiksi toimitusten luonnissa on määritelty jokaiselle varastointiolo-

suhteelle omat eräajot, jolloin näihin jokaisen voidaan laittaa eri poimintaehdot ja omat 
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rytmitykset. Tämä onkin tarpeen sillä eri varastotyypeille ja varastoille on asetettu erilaisia 

käsittelyaikoja.  

4.4.1 Myyntitilaukset 

Asiakkaiden tilatessa tuotteita, syntyy järjestelmään myyntitilauksia, joille kirjautuu seu-

raavat tiedot: tilaustyyppi, tilaaja, haluttu tuote, tilattu määrä, haluttu toimituspäivä, lähe-

tyspaikka, varasto, varastotyyppi, varastointiolosuhde ja hyllyosoite. Lisäksi järjestelmään 

syntyy saldohallintaan ja kirjanpitoon liittyviä tositteita, joita ei tässä tarkastella tarkem-

min. Myyntitilauksia syntyy erikseen varastotoimituksista, tehdastoimituksista ja terminaa-

litoimituksista. Tässä työssä käsitellään vain varastotoimituksia. 

Normaalisti asiakas tekee tilauksen siten, että tavaroiden toimitus tapahtuu seuraavana 

mahdollisena toimitusajankohtana. Joidenkin tuotteiden osalta tehdään kuitenkin myös en-

nakkotilauksia (yleensä sesonkituotteita), jolloin asiakas saattaa tehdä tilauksen jo esimer-

kiksi kuukautta aikaisemmin. Nykyisin osassa päivittäistavarakaupan kauppoja on jo käy-

tössä automaattinen tarvesuunnittelu, joka tilaa automaattisesti tuotteita, kun tuotteen saldo 

painuu tietyn asetetun rajan alle kaupassa.  

4.4.2 Lähtevät toimitukset 

Lähtevä toimitus (myöhemmin toimitus) muodostetaan lisäämällä asiakkaan luomaan 

myyntitilaukseen logistiikan tarvitsemat tiedot. Varastonohjaustiedot saadaan asiakas-

varasto-olosuhde-kohtaisilta reittiaikatauluilta, joilla määritellään asiakkaiden toimituspäi-

vät, ajankohdat toimituksille, sekä kuljetuksen kuormanumero. Tässä vaiheessa huomioi-

daan jo kuljetuksen tarpeet, koska samassa kuormassa olevat toimitukset tulee saada tiet-

tyyn ajan hetkeen mennessä lähetysovelle. Toisaalta lähetysovet on varattu kuormille vain 

tietyn aikaikkunan puitteissa. Esimerkiksi tietty ovi voi olla kolmen eri kuorman lähtöove-

na samana päivänä. 

Toimitusten luonti suoritetaan eräajoina. Eräajolle on määritelty, minkä varastointiolosuh-

teen, lähetyspaikan ja halutun toimituspäivän tilauksia siihen otetaan mukaan. Eräajoja 

suoritetaan määritellyn eräajorytmin mukaan. Eräajorytmit on valittu tuotteen tilaus-

toimitusrytmin ja toimitusmallin mukaan. Yleiset tilaus-toimitusrytmit ovat 24 h (toimitus 

tilausta seuraavana päivänä) ja 48 h (toimitus tilauspäivästä laskien ylihuomenna).  
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Toimitukselle muodostuu varaston ohjaustietojen perusteella keräilypäivä ja takarajakel-

lonaika, jolloin tuote on kerättävä, jotta se ehtii asiakkaalle haluttuna toimituspäivänä. Li-

säksi toimitukselle päätellään toimituslaji sekä varastointiolosuhde. 

Toimitusmalleja varastotuotteille ovat jakelu-, runko- ja suoratoimitus (kuva 4). Jakelutoi-

mitus jaetaan suoraan varaston omasta terminaalista asiakkaalle. Runkotoimitus kuljetetaan 

ensin runkokuljetuksena kohdealueen alueterminaaliin ja sieltä jakelutoimituksena asiak-

kaalle. Suoratoimitus toimitetaan suoraan varaston omasta terminaalista kaukojakeluna 

alueterminaalin alueella olevalle asiakkaalle. Tietojärjestelmämielessä suoratoimitus on 

jakelutoimitus, jolla on pitkä käsittelyaika ja lastaus yleensä toimitusta edeltävän vuoro-

kauden puolella. Lisäksi käytössä on myös muita toimitusmalleja, lähinnä ei varastotuot-

teille, mutta näitä ei käsitellä tässä työssä. 

Varasto
Terminaali

Jakelualueen raja
Asiakas A

Asiakas B

Alueterminaali

Jakelu Runkojakelu Suoratoimitus  
Kuva 4. Toimitusmallit varastosta asiakkaalle. 

4.4.3 Siirtotilaukset 

Siirtotilaus kuvaa yksittäistä keräystehtävää varastossa. Siirtotilauksella on määritelty tuot-

teen sijainti varastossa ja mihin se on menossa (lähetyspaikka, lähetysalue ja ovi).  

Toimitukset käsitellään siirtotilausten luonnissa eräajoina. Eräajon poimintaehtoina on ke-

räilypäivä, toimituslaji, lähtöpaikka, varastointiolosuhde ja varasto. Siirtotilausten luomi-

nen toimituksista alkaa lajittelemalla toimituksen rivit asiakkaittain ja varastotyypeittäin 

omiin ryhmiin. Seuraavaksi luodut ryhmät käsitellään yksitellen. Uuteen siirtotilaukseen 

otetaan edellä luodusta ryhmästä niin kauan uusia rivejä, kunnes kaikki ryhmän rivit on 
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käytetty tai kunnes siirtotilauksen tilavuuden maksimiraja tulee vastaan. Siirtotilausten vo-

lyymin maksimirajan määrää keräysalustan maksimitilavuus. Jos maksimiraja tulee täy-

teen, aloitetaan uuden siirtotilauksen luominen. Keräysalustan maksimirajat ylläpidetään 

varastotyypeittäin ja varastoittain. Keräysalustalle voidaan asettaa sekä paino että tilavuus-

raja. 

4.4.4 Keräyserän muodostaminen 

Keräyserä koostuu siirtotilauksista, jotka kerätään samalla keräyskierroksella. Keräyserät 

ovat keräysaluekohtaisia ja niille on määritelty maksimitilavuusraja keräysaluekohtaisesti. 

Keräyserät muodostetaan eräajoina. Eräajorytmitykseen vaikuttaa toimitusrytmi, toimitus-

tyyppi (jakelu, runko, pika). Tässä työssä ei varsinaisesti käsitellä pikatilauksista luotuja 

pikatoimituksia, sillä näiden simulointi olisi turhan vaikeaa (tehdään manuaalisesti). Kerä-

yserän lajitteluasteen päättely on esitetty kuvassa 5. 

Täyslavakeräyslajitteluasteen keräyserät muodostuvat sellaisista tilausriveistä, joissa asia-

kas on tilannut yhden tai useamman lavan tuotetta. Täyslavakeräys suoritetaan yleensä re-

servivarastosta suoraan trukilla täysinä lavoina. Tällöin ei muodosteta keräyslenkkiä ollen-

kaan, vaan tehtävä annetaan trukkien työnjaon kautta suoraan trukille yksittäisenä tehtävä-

nä. Tässä työssä täyslavakeräys on rajattu työn ulkopuolelle. Täyslavakeräyksen simuloin-

nissa tulisi ottaa huomioon myös trukkien toinen päätehtävä, keräyspaikkojen täydentämi-

nen reservivarastosta. 

Mikäli tuotetta on tilattu myyntierissä (ei siis lavoissa), määräytyy lajitteluaste asiakas- ja 

reittiaikatauluminimivolyymirajan perusteella (kuva 5).  

Raja-arvot määritellään varastoille varastotyypeittäin. Asiakaskeräyksessä kerätään kerä-

ysalustalle vain yhden asiakkaan tuotteita. Reittiaikataulukeräyksessä kerätään samassa 

kuormassa (lähtevät samalta ovelta terminaalista) olevien asiakkaiden tuotteita samalle ke-

räysalustalle. Sekakeräyksessä kerätään saman alueterminaalin asiakkaiden tuotteita samal-

le keräysalustalle. Reitti- ja sekakeräyksen keräysyksiköt joudutaan käsittelemään vielä 

lähetysalueilla. Asiakaskeräyksen keräysyksiköt voidaan toimittaa sellaisenaan lähe-

tysovelle. 
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Siirtotilaukset
per

keräysvarasto

Siirtotilaukset
per varastotyyppi Siirtotilausrivit keräysjärjestykseen

Täyslavoille
keräyserät

Asiakas-
keräyserät

Reittiaikataulu-
keräyserät

Seka-
keräyserät

Keräyseräleikkuri 
keräysvarastotyypeille
-litraa/rlk 
-litraa/lava

Minimivolyymiraja 
-keräysvarastotyypit
-asiakaskeräys

Minimivolyymiraja 
-keräysvarastotyypit
-reittiaikataulukeräys

Ylittyykö?
KYLLÄ

EI

Ylittyykö? KYLLÄ

EI

Tilausrivi> =
täyslava?

KYLLÄ

EI

L

A

R

S
Keräyseräleikkuri 
keräysvarastotyypeille
-litraa/rlk 
-litraa/lava

Keräyseräleikkuri 
keräysvarastotyypeille
-litraa/rlk 
-litraa/lava

 
Kuva 5. Keräyserän lajitteluasteen päättely. 

4.4.5 Keräyslenkin muodostaminen 

Keräyslenkki muodostetaan keräystyönohjausjärjestelmässä, joka on ERP-järjestelmän 

ohella toimiva erillinen tietojärjestelmä, joka saa keräyserät ERP-järjestelmästä. Keräys-

lenkin käsitettä ei ole ollenkaan ERP-järjestelmässä. Kun kerääjä kuittaa keräystyönohjaus-

järjestelmälle keräyslenkin kerätyksi ja toimitetuksi lähetysalueelle, keräystyönohjausjär-

jestelmä kuittaa keräyslenkin keräyserät takaisin ERP-järjestelmään kerätyiksi. Näin järjes-

telmien välillä on kahden suuntainen tiedonsiirto, joskin järjestelmät vaihtavat tietoa vain 

keräyseristä, ei keräyslenkeistä. 

Keräyslenkki koostuu yhdestä tai useammasta keräyserästä. Koska keräyskoneeseen mah-

tuu koneen tyypistä riippuen 1-3 keräysalustaa, ei keräyseriä kannata kerätä yksitellen, 

vaan niitä yhdistellään keräyslenkeiksi. Esimerkiksi jos keräyskoneeseen mahtuu kolme 

rullakkoa ja asiakkaalle on muodostunut kahden rullakon keräyserä, voidaan tähän yhdis-

tää jonkin toisen asiakkaan keräyserä, joka on yhden rullakon kokoinen. Lisäksi pienempiä 

keräyseriä voidaan yhdistellä samaan rullakkoon kaksi, jolloin ne erotellaan kerättäessä 

toisistaan välitasolla. Tällöin kerääminen muistuttaa kuitenkin reittikeräystä, koska keräys-

erät on tällöin eroteltava lähetysalueella omiksi kuljetusyksiköikseen.  
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Keräyslenkit muodostetaan puoliautomaattisesti työnjaon toimesta. Järjestelmä muodostaa 

automaattisesti keräyseristä keräyslenkkejä, siten että ne täyttävät keräyskoneen kapasitee-

tin mahdollisimman tehokkaasti. Automaattisen yhdistelyn lisäksi voi työnjakaja tarvitta-

essa muuttaa jo luotuja keräyslenkkejä, esimerkiksi tilanteessa, jossa jokin tietty keräyserä 

on saatava pikaisesti kerättyä. Tässä työssä oletetaan kuitenkin keräystyön perustuvan au-

tomaattiseen suunnitteluun. 
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5 SIMULOINTIOHJELMISTO 

5.1 Tavoite 

Työssä rakennettava simulaattori on tarkoitettu tilaajayrityksen käyttöön varaston asette-

lun, artikkelinsijoittelun ja varastotoimintojen suunnittelun tueksi. Simulaattorin tavoittee-

na on antaa todenmukaisia tuloksia, kun tarkastellaan eri vaihtoehtoja annettuun ongel-

maan. Jokaisesta vaihtoehdosta rakennetaan oma simulaatio, joiden tuloksia voidaan verra-

ta keskenään. Simulaattori ei sinänsä ratkaise suoraan ongelmaa, vaan antaa käsityksen eri 

ratkaisujen hyvyydestä. 

Simulaattori rakentuu kahdesta ohjelmasta (kuva 6): tilauskäsittelijästä ja keräyssimulaat-

torista. Näistä ensin mainitulla simuloidaan tilaajayrityksen ERP-järjestelmän tapaa muo-

dostaa asiakkaiden tilauksista keräysaineisto, keräyserät. Tarvittaessa voidaan keräyserät 

ottaa myös suoraan toiminnanohjausjärjestelmästä tai sen tietovarastosta sellaisenaan (kat-

koviiva kuvassa). Keräyssimulaattorilla voidaan simuloida keräysaineiston keräyksen suo-

rittaminen varastoissa. Tuloksena saadaan keräyslenkkikohtaisesti keräysajoaika ja kerä-

ysmatka, sekä keräyseräkohtaiset suoritteet ja annetut ajat. 

Tilauskäsittelijä

Ohjaus‐
tiedot

SAP‐
logiikka

Simulaattori

Ohjaus‐
tiedot

logiikka

SAP / 
BW

Myynti‐
tilaukset

Keräys‐
lenkit

Simulointi
‐tulokset

 
Kuva 6. Simulaattorin rakenne. 

Koko ohjelmisto luotiin MS Access -sovelluksena MS Windows XP -käyttöjärjestelmälle, 

koska käytettävissä ei ollut varsinaisia erillisiä ohjelmointityökaluja. Lisäksi vaatimuksena 

oli, että ohjelmisto on käytettävissä yrityksen standardoiduissa työasemissa ilman eril-

lisasennuksia ja erillisiä lisenssimaksuja (MS Office -ohjelmisto oli valmiina yrityksen 

työasemilla). 
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5.2 Tilauskäsittelijä 

Tilauskäsittelijällä simuloidaan yrityksen tietojärjestelmien tapaa muodostaa keräyserät. 

Keräyseristä muodostetaan keräyslenkit vasta keräyssimulaattorissa. Tähän jakoon päädyt-

tiin, koska tilauskäsittelijän haluttiin sisältävän ERP-järjestelmän toiminnallisuudet ja var-

sinaiseen simulaattoriin haluttiin kuvata keräystyönohjausjärjestelmä ja varsinainen kerä-

ystyö. Tilaajayrityksen ERP-järjestelmässä ei ole keräyslenkin käsitettä ollenkaan. 

Tilauskäsittelijään otetaan tilaajayrityksen tietovarastosta tai suoraan ERP-järjestelmästä 

toteutunut keräysaineisto pohjaksi. Aineistoa ei kuitenkaan käsitellä keräysaineistona, vaan 

tilausaineistona. Käytännössä tämä tarkoittaa, että aineistossa saatavia ERP-järjestelmän 

keräyserien muodostamisessa luotuja tietoja ei hyödynnetä. Näitä tietoja ovat muun muas-

sa toimitus, siirtotilaus ja keräyserä. Jatkossa aineistoon viitataankin tilauskäsittelijän yh-

teydessä tilausaineistona, sillä aineistosta hyödynnettävät tiedot ovat samansisältöiset al-

kuperäisten tilausten kanssa. Näin pyritään myös tekemään ero tietovarastosta saatuun to-

teutuneen keräysaineiston ja tilauskäsittelijällä luodun keräysaineiston välille. 

Tilauskäsittelijän perusajatus on mahdollistaa joidenkin tilaajayrityksen ERP järjestelmän 

perusasetusten muuttamisen ja keräysaineiston uudelleen luomisen näillä uusilla asetuksil-

la. Aikaisemmin näiden asetusten muuttamisen vaikutuksia on voitu arvioida vain asian-

tuntijatiimien voimin. Järjestelmien ja toimintamallien monimutkaisuudesta johtuen on 

usein kuitenkin ollut lähes mahdotonta arvioida jonkin muutoksen kokonaisvaikutusta. 

Lisäksi keräyssimulaattorille halutaan luoda optimaalinen keräysaineisto, josta on siivottu 

puutekeräykset, pikatilaukset ja vastaavat normaalissa tuotannossa syntyvät poikkeukset. 

Nämä poikkeukset halutaan eliminoida, koska ne antaisivat harhaan johtavia tuloksia, jos 

esimerkiksi verrataan nykytilannetta ja kuvitteellista artikkelinsijoittelua, jolloin puutteet 

esimerkiksi muuttuisivat erilaisiksi. Tässä työssä luotava ohjelmisto on tarkoitettu asian-

tuntija-arvioiden pohjaksi ja/tai tueksi. 

Tilauskäsittelijän toiminta yksinkertaistettuna on seuraava: 

1. Luetaan sisään toteutunut keräysaineisto SAP- tai BW-järjestelmästä. 

2. Muokataan aineistoa tapauskohtaisesti manuaalisesti. 

3. Asetetaan ERP-järjestelmän parametrit halutuiksi. 

22 



 
 

4. Käynnistetään keräyserien luonti, jossa ohjelma: 

a. Poistaa keräysaineistosta ERP-järjestelmän tuottamat keräystyöhön liittyvät 

tiedot (keräysaineistosta tulee tilausaineisto). 

b. Suorittaa artikkelisiirrot varastotyypistä ja/tai keräyspaikasta toiseen (tämä 

on valinnainen askel). 

c. Suoritetaan ERP-järjestelmässä tapahtuvat tilausten käsittelyn askeleet ase-

tusten mukaisesti lopputuloksena uusi keräysaineisto. 

5. Tallennetaan luotu keräysaineisto MS Access-tietokantatiedostoon analysointia var-

ten. 

5.2.1 Käyttöliittymä 

Tilauskäsittelijän käyttöliittymä on koottu kokonaisuudessaan yhteen ikkunaan, joka on 

jaettu neljään välilehteen (kuva 7). Käyttöliittymä on toteutettu Microsoft Office Access 

2003-kehitystyökalulla. 

Tilausaineiston tuonti tilauskäsittelijään suoritetaan Tiedon tuonti-välilehdellä (kuva 7a). 

Aineisto tuodaan työasemalta tai verkkolevyltä csv-muotoisesta (sarkainerotettu) tiedostos-

ta. Tiedot voidaan tuoda joko siten, että ohjelmassa olevat aikaisemmat tilaukset poistetaan 

(Tyhjennä) ja uudet tuodaan näiden tilalle tai vaihtoehtoisesti voidaan tuoda vanhojen li-

säksi uudet (Lisää). Jälkimmäinen tuontitapa on käytössä silloin, kun halutaan tuoda todel-

la suuria määriä rivejä. Suuret rivimäärät joudutaan pilkkomaan useisiin tiedostoihin, kos-

ka tilaajayrityksen tietovaraston raporttien koko on rajoitettu kiinteästi. Tällöin joudutaan 

aineisto ottamaan usealla raporttiajolla, useisiin tiedostoihin. Esimerkiksi viikkoaineisto 

kaikille varastoille on noin miljoonan rivin luokkaa. 

 Tilausten käsittely keräyseriksi suoritetaan käsittely-välilehdellä (kuva 7b). Mahdolliset 

artikkelisiirrot voidaan myös suorittaa tältä näytöltä. Käsittely tapahtuu yksinkertaisesti 

”Laske siirtotilaukset ja keräyslistat uudestaan”-painikkeesta. Käsittelyn jälkeen aineisto 

viedään tiedostoon ”Vie käsitelty aineisto tiedostoon”-painikkeella. 

Näkymä (kuva 7b) sisältää myös painikkeet alkuperäisen ja käsitellyn aineiston tarkaste-

luun, sekä lisäksi muutaman raportin. Raporteilla voidaan tarkastella aineistoa eri näkö-

kulmista. Raporttien tarkoitus on antaa kuva aineistosta, sen rakenteesta ja kattavuudesta. 
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Artikkelisiirrot voidaan määritellä ”Artikkelisiirrot”-välilehdellä (kuva 7c). Artikkelisiirto 

määritellään asettamalla lähdevarastotyyppi ja artikkelinumero (tuotenumero), sekä kohde-

varastotyyppi ja varastopaikka. 

”Asetus”-välilehdeltä (kuva 7d) voidaan avata ohjelman ohjaustaulut. Ohjaustauluilla ohja-

taan keräyserien muodostumista. 

a

b

c

d

 
Kuva 7. Tilauskäsittelijän käyttöliittymä: (a) tiedontuonti; (b) käsittely; (c) artikke-

linsiirrot; (d) asetukset. 
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5.2.2 Ohjaustiedot 

Tilauskäsittelijän ohjausparametrit on esitelty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Tilauskäsittelijän ohjausparametrit. 

Asetus Kuvaus 

WH_LP Varaston lähetyspaikka. Määrittelee varastolle 

oman lähetyspaikan (terminaalin). Mikäli ja-

kelu tapahtuu tästä lähetyspaikasta, ei tarvita 

runkokuljetusta. 

SHP_UNIT_MAX_LTR Keräysalustan tilavuus. Määrittää keräysalus-

tan tilavuuden varaston varastotyypille. 

SHP_MAX_LTR Siirtotilauksen maksimitilavuus. Määrittää 

siirtotilauksen maksimitilavuuden varaston 

varastotyypille. Arvo muodostetaan yleensä 

kertomalla SHP_UNIT_MAX_LTR keräysko-

neen alustakapasiteetilla. 

A_MIN_LTR Minimitoimitusvolyymi asiakaskeräykselle. 

Määrittää varastolle keräysalue-

lähetyspaikka-kohtaisen minimi volyymin 

asiakaskeräykselle. 

R_MIN_LTR Minimitoimitusvolyymi reittiaikataulukeräyk-

selle. Määrittää varastolle keräysalue-

lähetyspaikka-kohtaisen minimi volyymin 

asiakaskeräykselle. Tämän arvon alittavat ke-

räyserät muodostavat sekakeräyserät. 

DOOR_GROUP Varaston oviryhmä. Varaston lähetysalueen 

ovet ovat ryhmitelty ryhmiin. Reittiaikataulu-

keräyksessä voidaan samaan keräyserään ot-

taa asiakkaita, joiden tilaukset lähtevät samas-

ta oviryhmästä. 
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5.2.3 Tilausaineisto 

Tilausaineisto tuodaan csv-tiedostoon tilaajayrityksen ERP-järjestelmän (SAP R/3) tietova-

rastosta (BW, Business Warehouse) tarkoitusta varten muodostetulta raportilta. Tiedot 

poimitaan toteutuneista toimituksista. csv-tiedoston tuonnin yhteydessä tarkistetaan että 

sisään luetut tiedot ovat oletettua tietotyyppiä. Tärkeimmät tiedot aineistosta on esitetty 

taulukossa 2. 

Taulukko 2. Tärkeimmät sisään luettavat tiedot. 

Kenttä Kuvaus 

Keräilypäivä Päivämäärä, joka ilmaisee keräysajan-

kohdan. 

Varasto Keräysvarasto. 

Varastotyyppi Keräysvarastotyyppi. Yksilöi varas-

tonalueen, josta tuote kerätään. 

Lähetyspaikka Terminaali, josta tavarat jaetaan asiak-

kaalle. 

Lähetysovi Terminaalin ovi, josta tavarat kuorma-

taan jakeluautoon. 

Asiakas Asiakastunniste. Käytetään ainoastaan 

asiakkaiden erottelemisesta toisistaan. 

Tuote Tuotenumero. Käytetään ainoastaan 

artikkelisiirroissa. 

Myyntierät Tilattu kappalemäärä myyntierinä. 

Hyödynnetään keräyssimulaattorissa. 

Varastopaikka Tuotteen keräysosoite varastossa. 

Hyödynnetään keräyssimulaattorissa. 

Tieto voi muuttua artikkelinsiirroissa. 

Volyymi Tilausrivin tilavuus litroina. 

Taulukossa 2 esitetyistä tiedoista voi varastopaikka ja varastotyyppi muuttua, mikäli tuot-

teelle on määritetty artikkelinsiirto. Taulukossa esitettyjen tietojen lisäksi tuodaan myös 

tieto, missä keräyserässä tilausrivit oikeasti kerättiin. Tätä tietoa voidaan hyödyntää, kun 

tarkastellaan tilauskäsittelijän luoman aineiston todenmukaisuutta. 
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Joissakin tilanteissa voidaan tilausaineistoa käsitellä manuaalisesti ennen sen tuomista 

tilauskäsittelijään. Näin voidaan tehdä erilaisia simulointitapauksia laajasti. Esimerkiksi 

näin voitaisiin kokeilla jonkin tietyn alueterminaalin lakkauttamisesta aiheutuvaa 

vaikutusta varaston keräyksessä tai jonkin tuoteryhmän siirtoa varastosta toiseen. 

5.2.4 Artikkelisiirrot 

Artikkelisiirrolla kuvataan tilannetta, jossa jokin tuote vaihdetaan varastopaikasta toiseen 

tai toiseen varastotyyppiin varaston sisällä. Tietojärjestelmän näkökulmasta siirron vaiku-

tus on vain tuotteen keräysosoitteen ja varastotyypin muuttuminen. Vaikutus on luonnolli-

sesti suurempi keräyserissä, kun siirretyt artikkelit ovat nyt eri varastotyypin siirtotilauksil-

la. 

Tilauskäsittelijässä voidaan määritellä tuotteet, jotka halutaan siirtää ja näille uudet varas-

totyypit ja -paikat (ks. kuva 7c). Tilausten käsittelyn yhteydessä voidaan artikkelinsiirrot 

suorittaa painamalla ”Siirrä artikkelit”-painiketta ”Käsittely”-välilehdellä (ks. kuva 7b). 

Vastaavasti artikkelit voidaan myös palauttaa alkuperäisiin varastotyyppeihin ja -

paikkoihin. Artikkelien siirto suoritetaan ohjelmassa yksikertaisesti etsimällä tilausaineis-

tosta rivit, joilla ovat artikkelisiirto-taulussa esiintyvät lähdevarastotyyppi-artikkelinumerot 

ja korvaamalla näille riveille artikkelisiirto-taulusta uudet varastotyypit ja keräysosoitteet. 

Tyypillinen artikkelinsiirron simulointitapaus on nykytilanteen ja uuden suunnitellun artik-

kelisijoittelun vertailu keskenään. Tällöin muodostetaan tilauskäsittelijällä keräysaineisto, 

jossa artikkelit on siirretty uusiin osoitteisiin ja vertailuaineisto, jossa artikkelisiirtoja ei ole 

tehtynä. Vertaamalla molemmille aineistoille tehtyä simulaatiotulosta voidaan saada käsi-

tys artikkelien siirron vaikutuksesta keräystyöhön ja keräyserärakenteen muutoksiin. Täl-

laisessa tapauksessa on myös vertailuaineisto muodostettava kuitenkin tilauskäsittelijällä, 

sillä suoraan toiminnan ohjausjärjestelmästä otettu aineisto sisältää tuotannon normaaleja 

poikkeamia kuten puutteita ja pikatilauksia. Näin aineistot saadaan keskenään vertailukel-

poisiksi. 

5.2.5 Siirtotilausten muodostaminen 

Ennen siirtotilausten muodostamista lisätään tilausaineiston riveille seuraavat tiedot (kuva 

8): keräysalue, kohde oviryhmä, keräysvaraston oma terminaali. Tietojen lisäämisen jäl-

keen tarkistetaan vielä, että jokaiselle tilausriville löytyi em. tiedot ohjaustauluista. Mikäli 

tietoja puuttuu, ohjelma kysyy, että poistetaanko puutteelliset rivit, vai keskeytetäänkö suo-
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ritus. Johtuen varastotuotteiden vaihtuvuudesta ja kausiluontoisuudesta on yleistä, että jo 

yhden päivän aineistossa löytyy rivejä, joille eivät kaikki ohjaustiedot ole enää voimassa. 

Tästä johtuen ohjelman tyypillinen käyttötapa on puutteellisten rivien poistaminen. Tyypil-

lisesti tällöin poistetaan vain satoja rivejä miljoonien joukosta, jolloin simuloinnin tarkkuus 

ei juuri tästä kärsi. 

Varsinaisten siirtotilausten laskeminen aloitetaan muodostamalla niputettu tilausriviaineis-

to (kuva 8), niputtamalla sellaisten tilausrivit yhteen, joissa on yhtenevät tiedot seuraavissa 

kentissä: keräyspäivä, asiakas, keräysvarasto, varastotyyppi, lähetysterminaali ja lähe-

tysovi. Aineiston riveille lasketaan niihin kuuluvien tilausten volyymi litroina. 

Tilaukset Niputus

Niputettu 
aineisto

Täydennä
ohjaustiedot

Ohjaustiedot

Nipun
käsittely

volyymi < 
SHP_UNIT_MAX_LTR

?

Kirjoita
siirtotilauksen

tunnus

kyllä

ei

Käsittele nipun
tilausrivit

Kirjoita
siirtotilausten

tunnukset

Seuraava
nippu

Seuraava
nippu

 
Kuva 8. Siirtotilausten muodostaminen tilauksista. 

Niputettu tilausriviaineisto käydään rivi kerrallaan läpi (kuva 8). Mikäli rivin volyymi on 

alle SHP_UNIT_MAX_LTR-arvon, siitä muodostetaan suoraan sellaisenaan siirtotilaus. 

Tämä tehdään yksikertaisesti kirjoittamalla nippuun kuuluvien tilausten riveille luodun 

siirtotilauksen tunnus (juokseva numero). Jos volyymi ylittää SHP_UNIT_MAX_LTR-

arvon, käsitellään nipun tilausrivit yksitellen. Käsittelyssä kiinnitetään tilausrivejä (kirjoit-

tamalla tilausriville siirtotilauksen tunnus) samaan siirtotilaukseen, kunnes 

SHP_UNIT_MAX_LTR-raja saavutetaan. Tällöin aloitetaan uuden siirtotilauksen luominen. 
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5.2.6 Keräyserien muodostaminen 

Keräystyypit (asiakas-, reittiaikataulu-, sekakeräyserät) muodostetaan omina erillisinä 

ajoina. Periaate keräyserien muodostamisessa on että ensisijaisesti luodaan asiakaske-

räyserät. Tämän jälkeen jäljellejääneistä tilauksista pyritään muodostamaan reittiaikataulu-

keräyserät ja lopuksi jäljelle jääneistä riveistä muodostuu sekakeräyserät. 

Asiakaskeräyserien muodostaminen on kuvattu alla (kuva 9). Keräyserään lisätään yksitel-

len siirtotilauksia, kunnes keräyserän maksimitilavuus saavutetaan tai ei ole jäljellä keräys-

erään sopivia siirtotilauksia. Siirtotilaukset voidaan yhdistää samaan keräyserään, jos niillä 

on samat arvot seuraavissa kentissä: keräyspäivä, varasto, lähetysterminaali, lähetysovi, 

keräysalue ja asiakas. Kun keräyserä on valmis, tarkastetaan ylittyykö asiakaskeräyksen 

minimivolyymiraja (A_MIN_LTR). Mikäli raja ei ylity, keräyserään kiinnitetyt siirtotilauk-

set vapautetaan ja keräyserä muodostetaan uudestaan seuraavista siirtotilauksista. 

Poimi seuraa-
va siirtotilaus

Voiko
yhdistää

Keräyserään?

Ei

Kyllä

Uusi
keräyserä

Ylittyykö
keräyslajin
min vol?

Tallenna keräys-
erän tunnus
tilauksille

Lisää tilaus
keräyserään

Ylittyykö
siirtotilauksen

max vol?

Ei

Kyllä

Tyhjennä
keräyserä

Ei

Kyllä

 
Kuva 9. Asiakaskeräyserän muodostaminen. 

Reittiaikataulukohtaiset keräyserät muodostetaan hyvin pitkälle samalla tavalla, kun asia-

kaskohtaiset keräyserät edellä. Erona on, että reittiaikataulukohtaiseen keräyserään voidaan 

yhdistää eri asiakkaiden siirtotilauksia. Muuten yhdistely tapahtuu samalla tavalla, kun 

asiakaskeräyserien muodostamisessa. Kun keräyserä on valmis, tarkistetaan vielä ylittyykö 

reittiaikataulukeräyksen volyymiraja R_MIN_LTR. Näin muodostuvat keräyserät sisältävät 

siis eriasiakkaiden tilauksia, jotka lähetetään samasta terminaalista ja samalta ovelta.  

Sekakeräyserät muodostetaan niistä siirtotilauksista, joista ei muodostunut asiakas- tai reit-

tiaikataulukohtaista keräyserää. Tässäkin keräyserät muodostetaan samaan tapaan kuin 

asiakaskeräyserät. Erona edelliseen sekakeräyseriin voidaan yhdistää eri asiakkaiden siirto-
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tilauksia, jotka lähtevät terminaalin eri ovilta. Näin muodostuvat keräyserät sisältävät siis 

eriasiakkaiden tilauksia, jotka lähetetään samasta terminaalista. 

5.2.7 Keräysaineisto 

Valmis keräysaineisto, joka on luotu edellä kuvatuilla askelilla tilausaineistosta, viedään 

ohjelmalla MS Access -tiedostoon (Mdb-pääte). Keräyssimulaattori vuorostaan osaa lukea 

tällaisen tiedoston sellaisenaan sisään ja käyttää sitä simulaation perustana. Keräysaineisto 

on käytännössä tilausaineisto, johon on lisätty edellä kuvatuissa askelissa tiedot toimituk-

sista, siirtotilauksista ja keräyseristä. 

Keräysaineiston tietosisältö on keräyspäivä, lähetyspaikka, lähetysovi, varasto, varasto-

tyyppi, tapahtumalaji, lajitteluaste, asiakas, keräyslistannumero, siirtotilausnumero, tuote, 

varastopaikka, myyntierämäärä, paino ja tilavuus. 

5.3 Keräyssimulaattori 

Keräyssimulaattorilla muodostetaan keräysaineistosta keräyslenkit ja näistä voidaan laskea 

keräysaineistolle simuloimalla keräyslenkkien matkat, ajoajat ja keräystehtäviin tarvittava 

työmäärä henkilötyötunteina. Simulaatio on rakennettu tilaajayrityksen keräystavan ja oh-

jeistuksen pohjalta. Keräyslenkkien ajomatkat lasketaan keräyslenkin keräysosoitteiden ja 

lähetysalueen ovien perusteella sekä muiden ohjaustietojen pohjalta. Ajoajat lasketaan 

ajomatkojen ja keskimääräisten ajonopeuksien pohjalta. Keräystyöhön tarvittavaa henkilö-

työtuntimäärää voidaan arvioida yrityksen palkitsemisjärjestelmästä saatavalla työsuorite-

kohtaisella aikamatriisilla.  

Ohjelma sisältää oman sisäänrakennetun MS Access -muotoisen tietokannan, jossa säilyte-

tään ohjaustiedot, aika-arvot, sisään luettu keräysaineisto ja simulaation tulokset. Uutta si-

mulaatiota aloitettaessa otetaan ohjelmasta yksikertaisesti kopio, jolloin myös tietokanta 

kopioituu. Näin toimittaessa ei aikaisemmat simulaatiot katoa, vaan ne voidaan arkistoida 

sellaisenaan. 

Tilaajayrityksessä on otettu käyttöön toimintamalli, jossa ohjelmasta on verkkolevyllä ko-

pio, jossa asetukset ja ohjaustiedot kuvaavat mahdollisimman hyvin tuotantojärjestelmän 

vastaavia arvoja. Verkkolevyllä oleva kopio on kirjoitussuojattu ja simuloitaessa tiedostos-

ta luodaan paikallinen kopio, jolla simulointi suoritetaan. 
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5.3.1 Käyttöliittymä 

Sovelluksen käyttöliittymä on toteutettu Microsoft Office Access -ohjelmointityökalun lo-

makkeilla. Navigointi käyttöliittymässä tapahtuu ns. päävalikon kautta. Päävalikosta voi-

daan avata sovelluksen muut ikkunat. Seuraavassa esitellään käyttöliittymän tärkeimmät 

ikkunat. 

5.3.1.1 Tiedon tuonti 

Keräysaineiston tuonti ohjelmaan suoritetaan tiedon tuonti -näytöltä (kuva 10). Aluksi vali-

taan käsiteltävä aineisto. Tämän jälkeen valitaan tuodaanko tuotava aineisto nykyisen ai-

neiston lisäksi vai poistetaanko nykyinen aineisto ennen tuontia. Tuonnin edistyminen näy-

tetään palkkina ja suoritettava toiminto tekstinä sen alla. Tarvittaessa tämä toiminto suori-

tetaan uudestaan niin monta kertaa, kun tuotavia aineistoja on. 

 
Kuva 10. Tiedon tuonti-ikkuna. 

Simulaattorilla voidaan käsitellä kahta aineistoa samanaikaisesti. Tämä ominaisuus on tar-

koitettu tilanteeseen, jossa toinen aineisto kuvaa nykytilannetta ja toinen kuvitteellista ti-

lannetta, jota tutkitaan. Aineistot ovat toisistaan erillään ja niitä käsitellään erikseen. Ohja-

ustiedot ovat molemmille yhteiset. Aineistojen koon vuoksi on kuitenkin suositeltavaa la-

data simulaattoriin vain yksi aineisto kerrallaan ja simuloinnin jälkeen asettaa tulokset tal-

teen ja tämän jälkeen suorittaa toinen simulointi toiselle aineistolle. 

5.3.1.2 Aika-arvot 

Simuloinnin työajanlaskennan lähtökohtana olevat aika-arvot ylläpidetään Simulaation ai-

ka-arvot -näytöltä (kuva 11). Nykyiset voimassa olevat aika-arvot voidaan hakea tilaajayri-

tyksen palkitsemisjärjestelmästä, tai ne voidaan syöttää Ms Excel -tiedostona. Lisäksi yk-

sittäisiä rivejä voidaan muokata näytöllä. 
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Kuva 11. Simulaation aika-arvot. 

Aika-arvot on asetettu minuutteina kullekin työkokonaisuudelle, jota kuvataan poiminta-

koodilla (taulukko 1). Annettu aika minuutteina saadaan kertomalla aika-arvolla poiminta-

koodin osoittama suorite. Tilaajayrityksessä päivitetään aika-arvot 1-2 kertaa vuodessa jo-

kaiselle keräysalueelle. 

5.3.1.3 Simulaation ohjaustiedot 

Simulaation ohjaustiedot on koottu yhdelle näytölle välilehtiin (kuva 12). Tiedot voidaan 

syöttää riveille suoraan näytöltä tai ne voidaan kopioida MS Excel -taulukosta. Ohjaustie-

dot ovat molemmille lähdeaineistolle yhteiset. Ohjaustiedot käsitellään tarkemmin kappa-

leessa 5.3.2. 

 
Kuva 12. Simulaation ohjaustiedot. 

5.3.1.4 Simulointi 

Varsinainen simulointi suoritetaan simulointi-näytöltä (kuva 13). Ennen simulointia on 

asetettu simulaation ohjaustiedot ja ladattu keräysaineisto simulaattoriin. Simulointi voi-

daan suorittaa joko laskemalla keräysaineistolle annettu-aika ja/tai tämän lisäksi myös ke-

räyslenkkien pituudet. Valinnalla on huomattava merkitys simulaation kestoon.  Keräys-

lenkkien pituuden laskeminen on huomattavan raskas operaatio. 

Kun simulaatio on suoritettu, saadaan tuloksena keräysaineisto, johon on lisätty keräys-

lenkkitasolle simulaation antamat matkat ja ajoajat, sekä keräyserätasolle suoritteet ja an-

netut ajat.  
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Kuva 13.  Simulointinäyttö. 

Lisäksi simulaatiotulosten oikeellisuuden tarkistamiseen on tarjolla kaksi raporttia: suorit-

teet varasto-työkokonaisuus-asiakasketju -tasolla, sekä suoritteet varasto-työkokonaisuus-

asiakasketju-lajitteluaste -tasolla. Raporteissa esitetään aineistosta keskeisimmät keräys-

työn tunnusluvut, joilla voidaan arvioida simulaation tulosta. Tulosten arviointi vaatii kui-

tenkin hyvää näppituntumaa varaston suoritteisiin ja työmääriin. 

5.3.2 Ohjaustiedot 

Simulaation ohjaustiedot voidaan jakaa kahteen osaan: aika-arvot (kuva 11ja taulukko 3) ja 

ohjaustaulut. Näistä ensin mainitut perustuvat tilaajayrityksen palkitsemisjärjestelmään, 

jossa seurataan työkokonaisuuksien suorittamista ja verrataan suorituksia mitattuihin tavoi-

teaika-arvoihin. Aika-arvot päivitetään yleensä eri työkokonaisuuksille kerran vuodessa ja 

ovat näin ollen jatkuvan muutoksen kohteena.  

Aika-arvojen yhteydessä käytettävä poimintakoodi määrittelee, mihin suoritteeseen kysei-

nen aika-arvo liittyy. Poimintakoodien suoritteet on kuvattu taulukossa 4. 

Ohjaustaulut (kuva 13 ja taulukko 5) sisältävät varaston hyllystöön, jakeluverkostoon ja 

keräystyön toimintaan liittyvät asetukset. Nämä tiedot ovat luonteeltaan harvemmin päivit-

tyviä, joskin näiden muutoksien vaikutus saattaa juuri olla simulaation tarkastelun kohtee-

na. 

Tyypillisesti simulaatio suoritetaan kaksilla eri asetuksilla: vertailuaineisto luodaan asetuk-

silla, jotka kuvaavat mahdollisimman hyvin nykytilannetta ja toinen aineisto luodaan ko-

keiltavilla asetuksilla. 
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Taulukko 3. Aika-arvojen ohjaustiedot. 

Kenttä Kuvaus 

Varasto Kohdistaa rivin varastoon. 

Keräysalue Kohdistaa rivin varaston varastotyyppiin. Ole-
tusarvot asetetaan tauluun jättämällä tämä kenttä 
tyhjäksi. Oletusarvoa käytetään, jos tästä taulusta 
ei löydy keräysrivillä esiintyvälle keräysalueelle 
omaa arvoa. 

Lajitteluaste Kohdistaa rivin varaston varastotyypin lajitteluas-
teeseen. Oletusarvot asetetaan tauluun jättämällä 
tämä kenttä tyhjäksi. Oletusarvoa käytetään, jos 
tästä taulusta ei löydy keräysrivillä esiintyvälle ke-
räysalueelle omaa arvoa. 

Poimintakoodi Määrittelee suoritteen, jota rivin aika-arvo kuvaa.  

Aika-arvojen yhteydessä käytettävä poimintakoodi 
määrittelee, mihin suoritteeseen kyseinen aika-arvo 
liittyy. Poimintakoodien suoritteet on kuvattu alla 
(Taulukko 4).  

Aika-arvo Suoritteen aika-arvo. Kuvaa suoritteen suorittami-
seen kuluvaa normaalia aikaa tunteina. Aika-arvot 
mitataan noin vuoden välein. 

 

Taulukko 4. Aika-arvojen poimintakoodit. 

Poiminta-
koodi 

Suorite 

A Paino [h/kg] 

B Siirtotilausten lukumäärä [h/1] 

C Keräysrivien lukumäärä [h/1] 

D Tilavuus [h/l] 

E Myyntierien lukumäärä [h/1] 

F Asiakkaiden lukumäärä [h/1] 

G Keräyslistojen lukumäärä [h/1] 
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Taulukko 5. Simulaation ohjaustaulut. 

Ohjaustaulu Kuvaus 

Hyllystö Varastojen keräyshyllyjen kuvaukset ja keräysosoitteet. 
Jokaisesta hyllystä on ilmoitettu ajosuunta, pituus, koor-
dinaatit referenssipisteestä. Käytetään keräysmatkan las-
kemiseen hyllystössä. 

Ovet Varastojen omien terminaalien lähetysovien koordinaatit. 
Käytetään keräysmatkan laskennassa hyllystön ulkopuo-
lella. 

Poikkeukset Ajomatkalaskennan poikkeukset. Käytetään kuvaamaan 
tilannetta, jossa kahden pisteen välille laskettu ajomatka 
halutaan korvata kiinteällä arvolla. 

Lähetyspaikat Varastojen omat terminaalit. Käytetään yksilöimään va-
raston omat terminaalit, jotka sijaitsevat samassa raken-
nuksessa varaston kanssa. Käytetään lähetysoven päätte-
lyssä. 

Runko-ovet Varaston terminaalin runko-ovet. Käytetään lähetysoven 
päättelyssä, kun tilaus lähetetään asiakkaalle aluetermi-
naalista. 

Sekaovet Varaston varastotyypin sekakeräyserien lajittelu ovi. 
Käytetään yksilöimään varastotyypille ovi, jolle toimite-
taan kaikki varastotyypin sekakeräyserät lajiteltaviksi. 

Keräyslenkit Keräyslenkin ohjaustiedot varaston keräysalue-
kohtaisesti. Käytetään työnjaon toiminnan kuvaukseen. 
Ohjaustiedot ovat alustan maksimi tilavuus, keräysko-
neen alustakapasiteetti ja keräyskoneen volyymikapasi-
teetti. 

K-listojen 

yhdistely 

Keräyslistojen yhdistelysäännöt. Käytetään kuvaamaan 
työjaon toimintaa. 

Ajonopeudet Varaston keräysalueen keskimääräiset keräyskoneiden 
ajonopeudet. Käytetään keräyslenkin ajoajan laskemises-
sa ajomatkasta. Nopeudet asetetaan erikseen väleille 
aloituspaikka – ensimmäinen keräysosoite, ensimmäinen 
– viimeinen keräysosoite, viimeinen keräys osoite – lä-
hetysovi ja lähetysovi - aloituspaikka. 

Parametrit Ohjelman varaston varastotyyppi-kohtaiset muut para-
metrit. Taulun sisältö ladataan simulaation alussa omaan 
muuttujaan, josta parametreja voidaan ohjelman eri ali-
ohjelmissa hyödyntää. 
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5.3.3 Keräysaineisto 

Keräyssimulaattori voi käsitellä kahdenlaisia keräysaineistoja. Ensisijaisesti käytetään tila-

uskäsittelijällä luotuja keräysaineistoja. Toissijaisesti voidaan käyttää suoraan tilaajayrityk-

sen tietovarastosta, tarkoitusta varten luodulla raportilla, saatavaa keräysaineistoa. Jälkim-

mäinen aineisto on sama josta tilauskäsittelijä luo keräysaineiston. Normaalitilanteessa kui-

tenkin käytetään tilauskäsittelijän luomaa aineistoa, koska aineistoa halutaan yleensä käsi-

tellä ennen simulointia. Toteutuneiden keräyserien suorite ja aika-arvo tiedot saadaan yri-

tyksen tietovarastosta ja palkitsemisjärjestelmästä. 

5.3.4 Simulointi 

Keräystyön simulointi on mallinnettu yrityksen palkitsemisjärjestelmän tavasta laskea ke-

räystyölle normaalisuoritetaso (tämän ylittävältä osalta työntekijälle maksetaan kannuste-

palkkioita). Normaalisuoritetaso edustaa keskimääräistä työnopeutta varastossa.  

Simulointi koostuu neljästä vaiheesta: 1) suoritteiden laskenta aineistosta, 2) keräyserien 

yhdistely keräyslenkeiksi, 3) annetun ajan laskenta keräyslenkeille suoritteista ja aika-

arvoista sekä 4) keräysmatkojen laskenta keräys osoitteiden perusteella. Vaiheet esitellään 

tarkemmin seuraavissa kappaleissa. 

5.3.4.1 Suoritteiden ja annetun ajan laskenta keräyserille 

Suoritteet lasketaan aika-arvojen poimintasääntöjä varten. Poimintasäännöillä kuvataan eri 

asioiden työllistävyyttä. 

Laskettavat suoritteet keräyserälle ovat: 

A. Keräyserän tilauksien yhteenlaskettu paino [kg]. 

B. Keräyserän siirtotilausten lukumäärä. 

C. Keräysrivien lukumäärä, ts. eri keräysartikkelien lukumäärä. 

D. Keräyserän tilauksien yhteenlaskettu tilavuus [l]. 

E. Keräyserän kaikkien tilausten yhteenlaskettu myyntierien lukumäärä. 

(jatkuu seuraavalla sivulla) 
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(jatkuu) 

F. Asiakkaiden lukumäärä keräyserässä. 

G. Keräyserien lukumäärä, joka on aina yksi. 

Suoritteet lasketaan keräysaineistosta suoraan käymällä läpi keräyserät ja summaamalla 

niihin kuuluvilta tilauksilta tiedot yhteen. Laskenta suoritetaan Suoritteet-

tietokantatauluun, suorite kerrallaan. Jokainen suorite muodostaa tauluun oman rivin. Näin 

jokaista keräyslenkkiä kohden muodostuu 7 riviä (suoritteet A-G). Riville tallentuu 

avaimena keräyslenkin tunnus, poimintasääntö (A-G), suorite poimintasäännön yksiköissä, 

aika-arvo suoritteelle ja laskettu annettu-aika suoritteelle. Annettu aika lasketaan riville 

yksikertaisesti kertomalla suorite vastaavalla aika-arvolla. Keräyslenkin kokonaisannettu 

aika saadaan summaamalla keräyslenkin annetut ajat yhteen taulusta. 

Suoritteet-tauluun muodostetaan aina 7 riviä jokaista keräyslenkkiä kohden. Varastotyy-

peille ei kuitenkaan aina ole määritelty aika-arvoa esimerkiksi painolle, jolloin Aika-arvot-

taulussa ei löydy riviä kyseiselle varastotyypille suoritteelle A, tai riville on asetettu aika-

arvoksi 0. Tällöin riville muodostuu normaalisti keräyslenkin tunnus, poimintasääntö (A-

G), sekä suorite poimintasäännön yksiköissä. Aika-arvo ja annettu-aika ovat tällöin rivillä 

0. 

5.3.4.2 Keräyserien yhdistely keräyslenkeiksi 

Simulaatiota suoritettaessa voidaan valita halutaanko laskea vain keräyserät, vai yhdiste-

täänkö nämä keräyslenkeiksi. Isot keräyserät muodostavat itsessään keräyslenkin, mutta 

pienempiä keräyseriä voidaan yhdistää samaan kerjäyslenkkiin, koska keräyskoneeseen 

menee useita keräysalustoja (keräyserä kerätään yhdelle tai useammalle keräysalustalle). 

Mikäli keräyslenkkien muodostusta ei ole valittu, ohitetaan tämä vaihe kokonaan. 

Keräyslenkkien muodostaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa: 1) keräyserien yhdistäminen 

keräysalustoille ja 2) yhdistettyjen keräyserien yhdistäminen keräyslenkeiksi. 

Näistä ensimmäisen vaiheen yhdistely tehdään vain niille keräyserille, jotka toimitetaan 

varastolta runkotoimituksina alueterminaaleihin. Keräyseriä, jotka jaetaan suoraan asiak-

kaille varaston omasta terminaalista, ei yhdistellä samalle keräysalustalle. Tämän vaiheen 

tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman täysiä keräysalustoja, sillä tämä lisää keräystyön 
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tehokkuutta ja parantaa runkokuljetusten lavapohjatäyttöastetta. Toisaalta keräysalustalle 

yhdistetyt keräyserät joudutaan lajittelemaan alueterminaalissa ennen asiakkaille jakamista. 

Tämä lisää tarvittavaa terminaalityötä.  

Keräyserien yhdistelyssä keräysalustalle voidaan yhdistää A lajitteluasteen keräyseriä kes-

kenään ja R ja S lajitteluasteen keräyseriä keskenään. A lajitteluastetta ei siis yhdistetä R ja 

S lajitteluasteen kanssa. A lajitteluaste pidetään erillään, koska se tuottaa suoraan valmiita 

kuljetuskelpoisia keräysyksiköitä, jotka voidaan toimittaa lähetysovelle suoraan keräykses-

tä. R ja S lajitteluasteen keräyserät vaativat vielä käsittelyä lähetysalueella, ennen kuin ne 

voidaan kuljettaa. 

Toisessa vaiheessa pyritään täyttämään keräyskoneen keräysalustakapasiteetti, yhdistele-

mällä edellisessä vaiheessa luotuja keräyseriä samaan keräyslenkkiin. Tämä on tilaajayri-

tyksen keräystyönohjausjärjestelmässä automatisoitu A lajitteluasteelle, mutta ei R ja S 

lajitteluasteille. R ja S lajitteluasteen keräyserät yhdistellään keräystyön johdon toimesta 

työnjaossa. 

5.3.4.3 Keräysmatkan laskenta 

Simulaattori kerää edellä valmistellut keräyserät keräysosoite järjestyksessä. Keräysmatka 

muodostuu neljästä komponentista: matka ensimmäiselle keräysosoitteelle, matka hyllys-

tössä, matka viimeiseltä keräysosoitteelta lastausovelle (tai oville) ja paluu viimeiseltä ke-

räysovelta takaisin lähtöpisteeseen. Jokaiselle komponentille laskettu arvo tallennetaan tie-

tokantaan erikseen jokaiselle keräyslenkille. Laskemalla komponentit yhteen saadaan koko 

keräyslenkin keräysmatka lähtöpisteestä (rullakkopaikka) takaisin lähtöpisteelle. 

Simulaatiossa ei matkaa lasketa varsinaisesti keräysosoitteeseen, vaan sen vyöhykkeen lä-

pi, jossa kyseinen osoite sattuu sijaitsemaan. Näin voidaan tehdä, koska keräyskäytävät 

ovat yksisuuntaisia. Kun keräyskoneella on ajettu vyöhykkeen ensimmäisen keräysosoit-

teen luokse, on joka tapauksessa ajettava vyöhykkeen läpi. Mikäli samasta vyöhykkeestä 

kerätään useita tuotteita, matkan laskennassa huomioidaan vain ensimmäinen tuote (muut 

tuotteet kerätään samalla kun tämän vyöhykkeen läpi ajetaan). Annettua aikaa laskettaessa 

huomioidaan kaikki tuotteet. 

Käytävien keräysosoitteet etenevät järjestyksessä. Esimerkiksi kuvan 14 käytävän 1 en-

simmäinen keräysosoite olisi kuvan alareunassa ja vastaavasti käytävän 2 ensimmäinen 
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keräysosoite olisi ylälaidassa (käytävien kulkusuunta vaihtuu käytävien parillisuuden mu-

kaan). Näin keräyslenkin keräysjärjestys saadaan suoraan lajittelemalla aineisto osoitteiden 

mukaiseen järjestykseen. 

Matka ensimmäiselle osoitteelle voidaan määrittää joko kiinteäksi arvoksi varastotyypille 

tai se voidaan laskea kaavalla 

∑ , ∑ 0                            , 0
∑          , 0 (1) 

missä  on ohjaustiedoissa oleva vakio etäisyys lähtöpisteestä hyllystöön (kuva 14), 

∑ ,  on läpi siirryttyjen vyöhykkeiden pituuksien summa, ∑  on ylitettyjen välikäy-

tävien leveyksien summa,  on käytäväsiirtymien lukumäärä ja 0                            , 0
∑          , 0 

on siirtymä käytävillä.  

1
Vyöhyke 1
Pituus = rlen,1

Vyöhyke 2
Pituus = rlen,2

Vyöhyke 3
Pituus = rlen,3

Kä
yt
äv
ä 
2

Kä
yt
äv
ä 
3

Kä
yt
äv
ä 
4

Kä
yt
äv
ä 
1

Lähtöpaikka

1
Välikäytävä 1
Pituus = klen

Välikäytävä 2
Pituus = klen

Käytäväväli
Pituus = vlen

 
Kuva 14. Matka ensimmäiselle keräysosoitteelle. 

Siirryttäessä käytävältä toiselle oletetaan keräyskoneen siirtyvän ensin vyöhykkeen reunas-

ta välikäytävän keskelle, siitä käytävän keskeltä seuraavan käytävän keskelle ja tästä väli-
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käytävän puolivälistä seuraavan vyöhykkeen alkuun. Näin käytävien vaihtoihin tulee myös 

mukaan aina välikäytävän leveys ( ).  

Kuvan 17 esimerkissä näin matkaksi muodostuisi , , ,

, . Lisäksi ohjaustiedoissa on tieto minkä vyöhykkeen 

tasalla lähtöpaikka sijaitsee. Tätä tietoa käytetään, kun päätellään, että mitä välikäytävää 

lähdetään kulkemaan, jos ensimmäinen keräysosoite ei ole ensimmäisellä käytävällä.  

Matka hyllystössä lasketaan ensimmäisestä osoitteesta viimeiseen osoitteeseen laskemalla 

osoitteiden välillä kuljettu matka (kuva 15).  

1 2

3

Vyöhyke 1
Pituus = rlen,1

Vyöhyke 2
Pituus = rlen,2

Vyöhyke 3
Pituus = rlen,3

Kä
yt
äv
ä 
2

Kä
yt
äv
ä 
3

Kä
yt
äv
ä 
4

Kä
yt
äv
ä 
1

Lähtöpaikka

1
Välikäytävä 1
Pituus = klen

Välikäytävä 2
Pituus = klen

Käytäväväli
Pituus = vlen

3

2

 
Kuva 15. Keräysmatka hyllystössä. 

Laskeminen tapahtuu kaavalla 

∑ ∑ , ∑ 0                            , 0
∑          , 0 , (2) 

missä summataan jokaiselta osoitteiden väliseltä siirtymältä käytävien pituudet (∑ , ), 

välikäytävien ylitykset (∑ ), ja käytävältä toiselle siirtymiset ( 0                            , 0
∑          , 0, 
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 on käytävä siirtymien lukumäärä). Kuvan 15 esimerkissä näin matkaksi muodostuisi 

, , , .  

Keräyserien yhdistelyn tuloksena voidaan joutua viemään keräysyksiköitä useille oville 

(kuva 16). Tällöin jokainen siirtymä (hyllystöstä ensimmäiselle ovelle, siirtymät ovien vä-

lillä) voidaan laskea kaavalla 3. 

∑ | |  (3) 

Tällöin  ja  ovat aina kulloisenkin sijainnin koordinaatit. Esimerkiksi ensimmäi-

seltä ovelta siirryttäessä seuraavalle, ovat ne ensimmäisen oven koordinaatit.  ja 

 ovat seuraavan oven koordinaatit.  

Lähetysalueen käytävä      

3

Vyöhyke 3
Pituus = rlen,3

Kä Kä KäKä

Lähtöpaikka

Välikäytävä 2
Pituus = klen

Käytäväväli
Pituus = vlen

3

OVI 6OVI 5OVI 4OVI 3OVI 2OVI 1 OVI 6

 

 

Kuva 16. Siirtyminen hyllystöstä lähetysalueelle. 

Paluumatkan laskenta viimeiseltä ovelta lähtöpaikalle tapahtuu kaavalla 

| |+ , (4) 

jossa  ja  ovat viimeisen oven koordinaatit,  ja  ovat lähtöpaikan 

koordinaatit ja  on lähetysalueen käytävän y-koordinaatti. 
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 ∑ , (5) 

missä summataan edellä lasketut komponentit ( ) yhteen. Näin laskettu etäisyys edustaa 

keräyskoneen tekemää keräyslenkkiä lähtöpisteestä hyllystöön, hyllystöstä lähetysoville ja 

lähetysovilta takaisin lähtöpisteeseen. Etäisyyden laskeminen komponenteittain mahdollis-

taa myös jonkin tietyn keräystyön vaiheen matkojen tarkastelun. Esimerkiksi jos suunnitel-

laan kuormien lähetysovi, voi kiinnostus kohdistua vain matkaan hyllystöstä oville ja ovilta 

takaisin lähtöpaikalle. 

5.3.4.4 Keräysajoajan laskenta 

A oajan las

, (6) 

j kenta voidaan suorittaa yksinkertaisella kaavalla 

·

missä  on keskimääräinen ajonopeus keräystyön vaiheessa ja  on laskettu ajomatka 

samassa keräystyön vaiheessa ja  on keräystyön vaihe (1-4, katso edellinen kappale). No-

peudet on määritelty jokaiselle keräystyön vaiheelle erikseen varastokohtaisesti mitattujen 

keskiarvojen pohjalta ja ylläpidetty ohjaustauluun. 

5.3.5 Raportit 

Simulointi tuottaa tuloksena kaksi raporttia, joista ensimmäinen on keräyserätasoinen ja 

toinen on keräyslenkkitasoinen. Lisäksi simulaattorista saa tarvittaessa myös tuotetasoisen 

tietokannan vietyä tiedostoon. 

Keräyserätason raportti pitää sisällään keräyserän perustiedot, kuten keräyspäivä, varasto, 

keräysalue, varastotyyppi, lajitteluaste, keräyslistanumero, volyymi, myyntierä lukumäärä, 

annetut ajat komponenteittain (poimintakoodeittain) ja keräyslenkkinumero. Tämä raportti 

kuvastaa todellista työmäärää keräystyöstä, jos aika-arvot on osattu asettaa todellisuutta 

vastaaviksi. Aika-arvojen asettaminen saattaa kuitenkin olla erittäin haastavaa, varsinkin 

jos suoritettavat muutokset varastossa ovat isoja. Kuitenkin esimerkiksi artikkelinsijoitte-

lunmuutoksilla ei yleensä ole juuri vaikutusta aika-arvoihin ja tällöin raportilla on mahdol-

lista saada hyviä tuloksia. 

Keräyslenkkitason raportti esittää keräyslenkkien perustiedot, kuten päivämäärä, varasto, 

keräysalue, lajitteluasteryhmä, keräyslistanumero, keräysmatkat komponenteittain, 

ensimmäinen keräysosoite, viimeinen keräysosoite ja ajoajat. Lajitteluasteryhmällä 
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tarkoitetaan keräyslenkin lajia, joka voi olla asiakaskohtainen (muodostettu vain 

lajitteluasteen A keräyseristä) tai reitti- tai sekakeräyslenkki (muodostettu R tai S 

lajitteluasteen keräyseristä). Ensimmäisellä ja viimeisellä osoitteella voidaan haarukoida 

karkeasti keräyslenkkien peittoa hyllystössä. Esimerkiksi jos kaikki keräyslenkit alkavat 

ensimmäisestä osoitteesta ja päätyvät viimeiseen, ei artikkelinsijoittelu ole todennäköisesti 

kovin hyvällä tasolla. 

Simulaation tulokset eivät vielä sellaisenaan anna vastausta kysymyksiin, vaan ne edellyt-

tävät jatkoanalysointia. Simulaatio onkin tarkoitettu asiantuntija-arvioiden tueksi ja työka-

luksi. Tilaajayrityksessä on päädytty toimintamalliin, jossa työntutkijat käyttävät simulaat-

toria arvioidessaan suurempien kehityshakkeiden vaikutuksia varastotuotantoon. 
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6 TULOKSET 

6.1 Tausta 

Miten hyvä työssä rakennettu simulaatio-ohjelmisto on? Kysymykseen voidaan hakea vas-

tausta tilaajayrityksessä tehdyn erään artikkelisijoittelutapauksen pohjalta. Otoksena tämä 

ei luonnollisesti ole kaiken kattava, mutta antaa kuitenkin alustavan käsityksen simulaatto-

rin käyttökelpoisuudesta. Lopullinen kuva simulaattorin toimivuudesta ja luotettavuudesta 

muodostunee käyttäjille vain käytännön kokemusten kautta. Tässä esitellyssä artikkelinsi-

joittelutapauksessa tämän työn tekijä toimi avustavana asiantuntijana simulaattoriin liitty-

vissä kysymyksissä. Varsinaisen simulaation ja analyysit suoritti tilaajayrityksen työntut-

kimusorganisaatio. 

6.2 BC-tuotteen artikkelisijoittelun taustaa 

 Tilaajayrityksen päivittäistavarakaupan keskusvarastorakennus on kaksikerroksinen. Ra-

kennuksen pohjaratkaisu on esitetty alla olevassa kuvassa. Kuvaan 17 on merkitty sinisellä 

simuloitavat alueet.  

BC‐tuote Toimisto

2. kerros

1. kerros

Vastaanottoalue

A‐tuote

Lähetysalue

Terminaali
Tuki‐

toimintoja

Jäähdytetyt 
tuotteet

 
Kuva 17. Keskusvarastorakennuksen pohjaratkaisu. 

Ensimmäisessä kerroksessa on varaston lähetys- ja vastaanottoalueet, terminaalitilat ja 

pääosa varastohyllystötilasta. Tähän tilaan on sijoitettu painavat sekä nopeasti kiertävät 
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tuotteet (A-tuote). Toinen kerros on pääosin toimistotilaa ja lisäksi siellä toimi pientavara-

varasto ja hitaastikiertävien tuotteiden varasto (BC-tuote). Ajan saatossa oli kuitenkin BC-

tuotteeseen siirtynyt tuotteita, joiden menekki oli jo kohtalaista. Lisäksi BC-tuotteen varas-

totilaa oli tarpeen supistaa, koska tiloja tarvittiin muuhun käyttöön. Varaston toiminnan 

kannalta varastointi ylipäätänsä kahdessa tasossa on epätehokasta. Ensimmäisen kerroksen 

tilat eivät kuitenkaan riittäneet koko varaston siirtämiseen toisesta kerroksesta ensimmäi-

seen kerrokseen. Näin tässä tapauksessa päätettiin käynnistää BC-tuotteen artikkelisijoitte-

luprojekti. 

Projektin tavoitteeksi asetettiin toimitusvolyymin keskittäminen A-tuotteeseen, asiakasyk-

sikön käsiteltävyyden parantaminen, yhdistelytyön vähentäminen, toimitusvarmuuden pa-

rantaminen ja artikkelimäärän kasvun hallinta. Näiden tavoitteiden takana oli luonnollisesti 

kustannustehokkuuden lisääminen varastotuotannossa.  

Projektityöryhmä suunnitteli yhteensä 10 toteutusvaihtoehtoa, joita olivat muun muassa 

tuotteiden sijoittelu kaupan hyllyjärjestyksessä, kaikki horeca-tuotteet A-tuotteessa ja tuot-

teiden sijoittelu menekin mukaan. Vaihtoehtoja punnittiin työryhmässä ja tehtiin alustavia 

laskelmia. Lopulta jatkoon valittiin kaksi lupaavinta vaihtoehtoa: 1) tuotteiden sijoittami-

nen volyymin mukaan (myöhemmin vaihtoehto 1) ja 2) kaikki horeca-tuotteet A-tuotteessa 

(myöhemmin vaihtoehto 2). Jatkoselvitys tehtiin tässä työssä rakennetulla simulaatio-

ohjelmistolla. 

6.3 Simulointi 

Simulointeja tehtiin kolme kappaletta: nykytilanne, vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2 (katso 

edellä). Nykytilanteen simulointi tehtiin tulosten normittamiseksi, sillä vertailu simulaatto-

rin tuloksen ja todellisen keräysaineiston välillä ei tuota luotettavia tuloksia (simulaattori ei 

huomioi eräajoja, eikä aikaa lineaarisesti, jolloin se antaa liian optimaalisia tuloksia). Si-

muloidut tulokset olivat näin kuitenkin hyvin vertailukelpoisia keskenään. 

Tilauskäsittely kesti IBM ThinkPad T60p -tietokoneella (2GB keskusmuistia, Intel Core 

Duo T7200 prosessori) keskimäärin noin 25 tuntia ja simulaatio samalla tietokoneella kes-

kimäärin noin 22 tuntia. Ensimmäisen keräysaineiston valmistuttua voitiin kuitenkin suo-

rittaa keräyssimuloinnin rinnalla seuraavan tilausaineiston käsittelyä, sillä tietokoneen suo-

ritin on kaksiytiminen ja yhtä MS Access -sovellusta käytettäessä saadaan vain yksi ydin 

kuormitettua. Käytännössä kuitenkin todettiin, että tällöin pullonkaulana on levyjärjestel-
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mä, joka hidasti hieman ohjelmistoa. Lopputuloksena oli, että nopeus oli noin 1,5-

kertainen, kun ajettiin rinnakkain simulaatiota ja tilausten käsittelyä. 

Jokainen simulointi tehtiin kahdessa osassa, ensin simulointiin A-tuote ja sitten BC-tuote 

erikseen. Simuloitavaksi aineistoksi valittiin vuoden 2007 viikko 7. Aineistoa simulointiin 

tuli näin 457 316 tuoteriviä ja 649 430 myyntierää (taulukko 6). Johtuen hieman erilaisista 

artikkelisijoitteluista syntyi näin hieman toisistaan eroavat aineistot molemmille vaihtoeh-

doille. Vaihtoehdossa 2 siirrettäisiin A-tuotteeseen kaikki SK-tuotteet (suurkeittiö tuotteet, 

eli HoReCa-tuotteet), joka näkyy taulukossa siten, että vaikka rivimäärä kasvaa vähemmän 

kuin vaihtoehdossa 1, kasvaa volyymi silti enemmän. Tämä johtuu SK-tuotteiden ominai-

suuksista. Tämän tyyppistä analysointia pidemmälle on haastavaa mennä ilman simuloin-

tia. 

Taulukko 6. Aineistojen rakenteet. 

tuhatta
Tiedot A‐tuote BC‐tuote
Rivit 379 78 425 12 % 32 ‐58 % 422 11 % 36 ‐54 % 457
Myyntierät 528 121 608 15 % 41 ‐66 % 609 15 % 40 ‐67 % 649
Paino [kg] 3 183 425 3 396 7 % 212 ‐50 % 3 430 8 % 178 ‐58 % 3 607
Tilavuus [ltr] 7 772 885 8 090 4 % 567 ‐36 % 8 166 5 % 491 ‐45 % 8 657

Lähtötilanne Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2
Yhteensä

A‐tuote BC‐tuote A‐tuote BC‐tuote

 

Aineistoille 1 ja 2 asetettiin tilauskäsittelijään artikkelinsiirrot varastotyyppien välillä, 

muuten kaikki aineistot käsiteltiin samoilla parametreilla. Käytettyjä parametreja ei esitellä 

tässä tarkemmin, sillä niillä ei ole tämän työn kannalta oleellista merkitystä. 

Aineiston käsittelyn tuloksena saatiin kuusi tilausaineistoa (taulukko 7). Vaihtoehdoissa 1 

ja 2 on havaittavissa keräyserien lisääntyminen A-tuotteessa ja väheneminen BC-

tuotteessa. Lähtötilanteessa on keräyseriä yhteensä 8733, vaihtoehdossa yksi keräyseriä on 

8575 ja vaihtoehdossa kaksi 8542 kappaletta. Vaihtoehdossa 1 näyttää lisäksi olevan pa-

rempi täyttöaste (litraa / keräyserä) A-tuotteessa, kuin vaihtoehdossa 2 tai lähtötilanteessa. 

Taulukko 7. Käsiteltyjen keräyserien rakenteet. 

tuhatta
Tiedot A‐tuote BC‐tuote
Keräyserät 7 081 1 652 7 264 3 % 1 311 ‐21 % 7 460 5 % 1 082 ‐35 %

LTR / K.erä 1 098 536 1 114 1 % 432 ‐19 % 1 095 0 % 454 ‐15 %

Riviä / K.erä 54 47 58 9 % 25 ‐48 % 57 6 % 33 ‐30 %

Lähtötilanne Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2
A‐tuote BC‐tuote A‐tuote BC‐tuote
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6.4 Simuloinnin tulokset 

Keräyssimulaattori rakensi keräyseristä keräyslenkit ja laski näille keräysmatkat. Jokaises-

sa simulaatiossa käytettiin samoja parametreja, vain tilausaineisto vaihtoi simulaatioiden 

välillä. Keräyslenkkejä ei analysoida tässä tarkemmin, sillä niistä ei valitettavasti ole enää 

keräyslenkkitasolla olevaa aineistoa saatavilla. Simulaation tuloksena saatiin keräyserien 

rakenteet (käsitelty edellisessä kappaleessa, ks. taulukko 7) sekä keräysajomatkat ja -ajat 

(taulukko 8). Yhteenlasketut keräysmatkat A- ja BC-tuotteille ovat molemmissa vaih-

toehdoissa lyhyemmät kuin lähtötilanteessa. Vaihtoehto kahden keräysmatka on lyhyin. 

Keräystyön säästö ajoaikojen kautta laskettuna on vaihtoehdolle yksi 31 tuntia ja 73 tuntia 

vaihtoehdolle kaksi. Pohja-aineistot ovat viikkotasolla, joten vaihtoehto 1 näyttäisi tuovan 

lähes yhden henkilön säästön ja vaihtoehto 2 lähes kahden henkilön säästön ajoajassa. 

Taulukko 8. Keräysajomatkat ja -ajat. 

Lähtötilanne
Keräyserät [1000] 8 733 8 575 ‐1.8 % 8 542 ‐2.2 %

Ajomatkat [km] 5 817 5 628 ‐3.2 % 5 479 ‐5.8 %

m / k.erä 666 656 ‐1.5 % 641 ‐3.7 %

Ajoajat [h] 836 805 ‐3.7 % 783 ‐6.3 %

min / k.erä 5.7 5.6 ‐1.9 % 5.5 ‐4.2 %

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

 

Artikkelinsijoitteluprojektissa tarkasteltiin kuitenkin keräystyönmuutosta kokonaisuutena, 

jolloin huomioon otettiin keräyslenkit ja niiden tunnusluvut ja vastaavat aika-arvot. Kerä-

yslenkkien ja –erien tunnusluvut on esitetty taulukossa 9. Taulukossa on esitetty erikseen 

tunnusluvut A-tuotteelle, BC-tuotteelle sekä yhteensä. 

Pääsääntöisesti simulointi näyttää tunnuslukujen valossa A-tuotteessa toiminnan tehostu-

mista ja BC-tuotteessa merkittävää tehokkuuden laskua. Koska A-tuotteen volyymi on 

noin 95 % teollisen tuotteen koko volyymista, ovat koko teollisen tuotteen tunnusluvut 

painottuneet lähelle A-tuotteen lukuja. Annetut ajat kasvavat simulaation mukaan A-

tuotteessa, mikä on loogista, sillä molemmissa vaihtoehdoissa sinne siirtyy myös volyymia 

BC-tuotteesta. 

Tunnuslukujen pohjalta asiantuntijat muodostivat aika-arvomatriisit ja simulointituloksille 

laskettiin vielä simulaattorilla annetut ajat, jotka ovat esitetty myös taulukossa 9. Henki-

löiksi muutettuna annetun ajan muutokset tarkoittaisivat vaihtoehdolle yksi 6,0 henkilön 

lisätarvetta A-tuotteeseen ja 11,1 henkilön vähennystarvetta BC-tuotteessa. Vastaavat luvut 

47 



 
 

vaihtoehdolle kaksi olivat 4,9 henkilöä lisää A-tuotteeseen ja 9,1 henkilöä vähemmän BC-

tuotteeseen. Kokonaishenkilöstömuutos vaihtoehdolle 1 olisi näin -5,1 henkilöä (-3.6 %) ja 

vaihtoehdolle 2 -4,1 henkilöä (-2.9 %). Kokonaissäästöksi vaihtoehdolle yksi arvioitiin 

249 000 € vuodessa ja vaihtoehdolle kaksi 220 000 € vuodessa. Säästöissä ei ole mukana 

kertaluontoisia investointikuluja. Laskelman pohjalta työryhmä päätyi suosittelemaan vaih-

toehtoa 1. 

Taulukko 9. Keräyslenkkien ja –erien tunnusluvut ja annetut ajat 

A‐tuote Lähtötilanne VE1 VE2 L ‐> VE1 L ‐> VE2
K‐erä/k‐lenkki 1.5 1.4 1.5 ‐1.1 % 0.0 %
Me/k‐erä 74.6 83.8 81.6 12.3 % 9.4 %
Rivit/k‐erä 53.6 58.6 56.3 9.3 % 5.2 %
Kg/k‐erä 449.5 467.5 459.7 4.0 % 2.3 %
Ltr/k‐erä 1 097.6 1 113.7 1 094.6 1.5 % ‐0.3 %
Annettu aika 4 625.9 4 851.4 4 811.3 4.9 % 4.0 %

BC‐tuote Lähtötilanne VE1 VE2 L ‐> VE1 L ‐> VE2
K‐erä/k‐lenkki 2.2 2.3 2.3 4.7 % 5.4 %
Me/k‐erä 73.3 31.3 37.4 ‐57.4 % ‐49.0 %
Rivit/k‐erä 47.2 24.8 32.8 ‐47.5 % ‐30.4 %
Kg/k‐erä 257.1 161.4 164.4 ‐37.2 % ‐36.1 %
Ltr/k‐erä 535.7 432.5 453.8 ‐19.3 % ‐15.3 %
Annettu aika 758.0 340.1 418.0 ‐55.1 % ‐44.9 %

Yhteensä Lähtötilanne VE1 VE2 L ‐> VE1 L ‐> VE2
K‐erä/k‐lenkki 1.6 1.5 1.5 ‐1.7 % ‐0.1 %
Me/k‐erä 74.4 75.7 76.0 1.8 % 2.2 %
Rivit/k‐erä 52.4 53.3 53.5 1.8 % 2.2 %
Kg/k‐erä 413.1 420.7 422.3 1.8 % 2.2 %
Ltr/k‐erä 991.3 1 009.6 1 013.5 1.8 % 2.2 %
Annettu aika 5 383.9 5 191.4 5 229.3 ‐3.6 % ‐2.9 %  

On syytä kuitenkin vielä huomauttaa, että taulukossa 9 esitetyistä arvoista kaikki muut, 

paitsi annettu aika, on simulaattorin laskemia ja annettu aika taas perustuu aika-arvoihin, 

joiden muutoksen ovat asiantuntijat arvioineet simulaattorin antamien tulosten perusteella. 

6.5 Tulosten toteutuminen 

Todellista keräysmatkaa ei ole nykyisellään mahdollista mitata tuotanto-olosuhteissa, joten 

simulaattorin tulosten oikeellisuutta voidaan arvioida muiden tunnuslukujen kautta. 
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Tilaajayrityksessä tehtiin artikkelisijoittelutyöryhmän esityksen pohjalta vaihtoehdon 1 

mukainen artikkelien uudelleenorganisointi varastoissa. Työntutkimus tutki varaston osien 

aika-arvot ja suoritteet ennen muutosta ja muutoksen jälkeen. 

Aika-arvojen osalta mittaukset (taulukko 10) osoittivat A-tuotteelle 3,9 % annetun ajan 

laskua ja BC-tuotteelle 8,0 % laskua. Kokonaisannettu aika koko teolliselle tuotteelle laski 

4,2 %. A- ja BC-tuotteen annetun ajan arviot poikkeavat melkoisesti simulaation tuloksista. 

Kokonaismuutos on sen sijaan lähellä simuloitua tulosta ja virhe on vain 0,6 prosenttiyk-

sikköä. 

Taulukko 10. Annetun ajan muutokset artikkelien sijoittelun jälkeen. 

Annettu aika Ennen Jälkeen  Muutos
Simuloitu 
muutos

A‐tuote 10 866 10 438 ‐3.9 % 4.9 %
BC‐tuote 601 554 ‐8.0 % ‐55.1 %
Yhteensä 11 468 10 991 ‐4.2 % ‐3.6 %  

Taulukossa 11 on esitetty mitatut tunnusluvut keräysalueilta, sekä näiden yhteenveto. Tun-

nusluvuista on laskettu muutosprosentti ja lisäksi taulukossa esitetään vastaava simulaation 

tuottama muutosprosentti. 

Taulukko 11. Mitatut tunnusluvut ennen ja jälkeen artikkelien sijoittelun. 

A‐tuote Ennen Jälkeen Muutos
Simuloitu 
muutos

ME / K.ERÄ 69.3 74.2 7.2 % 12.3 %
RIVI / K.ERÄ 51.2 55.6 8.6 % 9.3 %
KG / K.ERÄ 409.0 419.4 2.5 % 4.0 %
LTR / K.ERÄ 996.7 1021.6 2.5 % 1.5 %

BC‐tuote Ennen Jälkeen Muutos
Simuloitu 
muutos

ME / K.ERÄ 62.1 24.2 ‐61.0 % ‐57.4 %
RIVI / K.ERÄ 39.9 17.6 ‐56.0 % ‐47.5 %
KG / K.ERÄ 246.0 119.8 ‐51.3 % ‐37.2 %
LTR / K.ERÄ 501.0 310.0 ‐38.1 % ‐19.3 %

Teollinen yht Ennen Jälkeen Muutos
Simuloitu 
muutos

ME / K.ERÄ 65.4 67.6 3.4 % 1.8 %
RIVI / K.ERÄ 45.1 50.6 12.2 % 1.8 %
KG / K.ERÄ 320.7 379.6 18.4 % 1.8 %
LTR / K.ERÄ 728.1 927.2 27.3 % 1.8 %  
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A-tuotteessa tunnusluvut ovat kasvaneet hieman ja BC-tuotteessa laskeneet reilusti. Yh-

teenvedon tulokset ovat jälleen lähempänä A-tuotteen lukuja. Simulaation tulokset ovat 

joka kohdassa samansuuntaiset, kuin keräysalueiden mitatut tulokset. Suurimmat erot si-

muloidun tuloksen ja mitattujen lukujen väliltä löytyvät yhteenvedosta, jossa simulaattori 

on saanut saman arvon joka tunnusluvulle. Syynä tähän on, että simulaattori tuottaa vain 

tunnusluvun nimittäjänä olevan keräyserien määrän, mutta osoittajassa olevat tunnusluvut 

ovat yhteiset sekä simulaattorin lähtötilanteelle, että tulokselle. Esimerkiksi myyntierien 

määrä on sama sekä lähtötilanteessa, että simuloidussa vaihtoehdossa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Diplomityön tavoitteena oli rakentaa simulaatio-ohjelmisto suomalaisen kaupan alan logis-

tiikkapalvelujen tuottajan varastotuotannon simulointiin. Lähtökohtana oli tavoite jäljitellä 

yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän tapaa luoda asiakkaiden tilauksista varaston keräys-

tehtävät sekä keräystehtävien simulointi varastossa keräysmatkojen ja suoritteiden laske-

miseksi. 

Työssä jaettiin simulointi kahteen osaan: tilausten käsittelyyn (ERP-järjestelmä) ja keräys-

työn simulointiin. Ensin mainittu toteutettiin tutkimalla toiminnanohjausjärjestelmän tapaa 

käsitellä tilaukset ja muodostaa näistä siirtotilaukset, jotka järjestelmä niputti yhteen kerä-

yseriksi. Tilauskäsittelyssä otettiin huomioon keskeiset toiminnanohjausjärjestelmän para-

metrit, jotka vaikuttivat siirtotilausten muodostumiseen ja koostumukseen. Sen sijaan toi-

minnanohjausjärjestelmän eräajoja ja niiden rytmityksiä ei mallinnettu. Tästä seurauksena 

tilauskäsittelijä tuottaa optimaalisempia varastotuotantoaineistoja, kuin varsinainen käytös-

sä oleva järjestelemä tuottaa todellisuudessa. Tämä nähtiin kuitenkin tärkeänä, sillä eräajo-

rytmit ja eräajot koetaan dynaamisiksi ja niitä säädetään koko ajan nopealla rytmillä. Va-

rastotuotannolla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta mukautua jokaiseen muutokseen, joten 

eräajojen aiheuttama keräysaineiston pirstoutuminen nähdään välttämättömänä pahana, 

johon ei tämän työn puitteissa edes haluttu pyrkiä löytämään parannusta. Simulaattorin 

käytön kannalta eräajojen rytmitysten puuttuminen edellyttää, että simulaatioita suoritetta-

essa niille simuloidaan myös referenssi (yleensä nykytilanne), jota vastaan voidaan verrata 

saatuja tuloksia. 

Varastotyön simuloinnissa käytettiin pohjana tilaajayrityksessä käytössä olevan palkkiojär-

jestelmän toimintamallia. Järjestelmällä lasketaan keräystyön suoritteet kerääjittäin ja ke-

räyserittäin, lasketaan annetut ajat aika-arvomatriisien pohjalta ja verrataan niitä toteutu-

neeseen keräysaikaan. Suoritteiden laskenta ja aika-arvojen rakenne määriteltiin simulaat-

toriin tältä pohjalta. Lisäksi simulaattoriin rakennettiin keräyslenkkikohtainen keräysmat-

kanpituuden laskenta. Simulaattorin suurin hyötyarvo tuleekin matkanlaskennasta, sillä sen 

perusteella on mahdollista arvioida myös aika-arvojen muutoksia. Aika-arvojen arvioimi-

nen ilman simulointia on hyvin haastavaa, jos esimerkiksi varaston asettelua muutetaan. 

Tällöin voidaan ensin tehdä alustava simulaatio, jolla nähdään ajomatkojen muutokset ja 

näin arvioida aika-arvojen muutoksia ja tämän jälkeen suorittaa toinen simulaatio päivite-

tyillä aika-arvoilla. 
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Työssä saavutettiin pääosin asetetut tavoitteet. Lopullinen toteutettu versio simulaatio-

ohjelmistosta kykenee lukemaan syötteenä viikon tilausmateriaalin ja tuottamaan siitä ke-

räysaineiston, laskemaan suoritteet ja annetut ajat, sekä ajomatkat ja -ajat. Ajomatkojen ja  

-aikojen oikeellisuutta on vaikea lähteä tarkistamaan muuten kuin yksittäisten keräyserien 

tapauksessa. Uskon kuitenkin, että tässä työssä esitetyillä kaavoilla saadaan keräysmatka 

laskettua riittävällä tarkkuudella ja virhemarginaalilla. Jo ennen työn aloittamista oli sel-

vää, että todellisuudesta poikkeavilla lähtöarvoilla ei simulaatiolla ole mahdollista saavut-

taa järkeviä tuloksia. Kokemusten mukaan simulaatio-ohjelmistolla on mahdollista tuottaa 

kohtalaisen tarkkoja arvioita keräysmatkojen muutoksista ja keräystyön annetuista ajoista, 

mikäli lähtötiedot ja parametrit osataan asettaa riittävän lähelle todellisuutta. Erityisesti si-

mulaattorin on todettu soveltuvan tilaajayrityksessä artikkelisijoitteluvaihtoehtojen ja va-

raston asetteluvaihtoehtojen vertailuun. 

Simulaation kestolle ei varsinaisesti asetettu rajoja, mutta sen oletettiin kuitenkin onnistu-

van vuorokaudessa. Simulaation kestot viikon aineistolla todettiin kuitenkin ylittävän yh-

den vuorokauden rajan. Vaikka käytettävissä olevalla tietokoneella ajettiin rinnakkain tila-

ustenkäsittelyä ja simulointia ei saavutettu kestolle alun perin tavoiteltua vuorokauden 

määrärajaa. Tätä ei kuitenkaan pidetty tilaajayrityksessä suurena ongelmana, sillä yleensä 

simuloitavat muutokset ovat sen verran isoja, että niitä suunnitellaan useampia kuukausia, 

jolloin myös simuloinnille on mahdollista varata riittävästi aikaa. 

Simulaation tuottamista keräysmatkoista on erityisesti hyötyä, jos tarkastellaan keräysalu-

een vaihtoehtoja tilanteessa, jossa keräysalueeseen kohdistuu samat tilaukset ja keräysalu-

eella on samat tuotteet. Tällöin keräysmatkan muutos onkin oikeastaan tärkein simulaatto-

rin tuottama tunnusluku eri vaihtoehtoja vertailtaessa. Tässä työssä esitellyssä artikkelisi-

joittelu tapauksessa on kuitenkin simuloitu nykytilanne ja kaksi eri vaihtoehtoa, joissa mo-

lemmissa siirtyy keräysalueiden välillä eri määrä tuotteita. Näin ollen myös keräyserien 

rakenteet muuttuvat, koska molemmissa vaihtoehdoissa keräysalueelle kohdistuu eri määrä 

tilauksia ja eri tuotteet. Tällöin tärkeämpään rooliin analysoinnissa nousee keräyserän ra-

kenne ja sen tunnusluvut (me / k-erä, rivit / k-erä, jne.). 

Esitellyn artikkelisijoittelun simulaatio tulokset (taulukko 11) ovat A- ja BC-tuotteen osalta 

jopa hämmästyttävän lähellä mitattua suhteellista muutosta. Kuten jo aikaisemmin on to-

dettu, simulaattori ei huomioi osin manuaalisesti tehtävää työjakoa, eikä tuotannonohjaus-

järjestelmän eräajorytmejä, jotka pilkkovat keräyserämateriaalia. Näin ollen simulaattorin 
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antamat yksittäiset tulokset ovat keskimäärin parempia, kuin todellinen tilanne. Kuitenkin 

esitetyssä tapauksessa prosentuaalinen muutos lähtötilanteen ja uuden tilanteen välillä on 

hyvin samansuuntainen ja joidenkin arvojen osalta jopa lähes yhtenevä. 

Simulaattorin tuloksista johdetut aika-arvomatriisit ovat selvästi vaikeita arvioitavia. Tästä 

saa kuvan kun vertailee taulukossa 10 esitettyjen todellisten ja simuloitujen annettujen ai-

kojen eroja ja vertaa niitä taulukossa 11 esitettyihin tunnuslukuihin. Yllättävää on, että 

poikkeamat ovat näissä päinvastaiset. A- ja BC-tuotteen tunnuslukujen simuloidut muutok-

set ovat lähellä todellista muutosta, mutta yhteenlaskettu muutos taas eroaa jonkin verran. 

Annetun ajan kohdalla tilanne on päin vastainen: yhteenlasketun ajan muutos on lähellä 

simuloitua ja keräysalueiden aikojen muutokset taas eroavat huomattavasti toisistaan. 

Kokonaisuutena simulaattorin antamia tuloksia pidettiin kiitettävinä tilaajayrityksessä. Tu-

losten arvioitiin avustavan huomattavasti päätöksen teossa, kun analysoidaan erilaisten 

vaihtoehtojen sopivuutta yrityksen varastoihin. 

Sovelluksen kehittämistä tullaan jatkamaan tilaajayrityksessä tämän työn valmistumisen 

jälkeenkin. Työn aikana tehtyjen simulaatioiden pohjalta on havaittu, että jonkinlainen ti-

heysfunktio olisi tarpeen, jotta voitaisiin tarkastella käytävien ruuhkautumista. Tässä yksi-

kertaisin tapa voisi olla keräyskäytävien ja välikäytävien risteyksien ylitysten laskeminen, 

jolla nähtäisiin kerääntyykö johonkin tiettyyn pisteeseen erityisesti ruuhkaa. Toisaalta ny-

kyinen simulaatio lähtee ajatuksesta, että kaikki keräyserät voidaan kerätä toisistaan riip-

pumatta. Todellisuudessa ruuhkautumisen lisäksi myös vuorossa oleva kerääjien määrä 

vaikuttaa tähän. Ajan ja kerääjien määrän huomioiminen laajentaisi todennäköisesti simu-

laattorin käyttötarkoituksen myös kattamaan nykyisten artikkelisijoitusten mahdollisten 

pullonkaulojen tunnistamiseen. Joka tapauksessa simulaattorin antamat annetut ajat (las-

kennalliset keräysajat) ovat melko optimaalisia arvioita, sillä kuten aikaisemmin on todet-

tu, simulaatio ei ota huomioon keräysaineiston käytännön tilanteista johtuvaa pirstoutumis-

ta. 
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